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Z życia i wiary
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Zamyślić się na chwilę
Do Ciebie, Panie, 
wznoszę duszę  moją.     Ps 25,1

Jestem py źródle. Towayszy mi modli-
twa. Rozpoynam od słów: w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. Ocieram się o tajemnicę Trójcy 
Świętej. Od jakiegoś asu tę tajemnicę rozpatru-
ję w kontekście pewnego obrazu. Jest to ikona 
Trójcy Świętej Andrieja Rublowa (~1360 –1430). 
Średniowieny aysta, najwybitniejszy pedsta-
wiciel moskiewskiej szkoły malarstwa ikonowego, 
stwoył genialne dzieło. Jak napisał ks.Edward 
Staniek, geniusz ikony Rublowa polega na tym, 
że Ty Osoby Boże siedzą wokół stołu i jednego 
kielicha, twoąc idealną jedność; way wymiar 
stołu jest jednak otway i ten, kto ogląda na 
ikonę, stopniowo zajmuje to miejsce i zasiada 
py tym samym stole z Ojcem, Synem i Duchem 
Świętym. Dopiero wówas kielich jedności, które 
twoą namalowane postaci staje się doskonały. 
Jest to waniałe pedstawienie jedności, do któ-
rej zaprasza nas twórca ikony,       a o którą prosił 
Jezus w Modlitwie Arcykapłańskiej.  Wracając do 
luterańskich realiów, istotę Trójcy Świętej moż-
na najkrócej wyrazić wyznaniem zanotowanym 
w Dużym Katechizmie:

Wieę w Boga Ojca, który mnie stwoył, 
wieę w Boga Syna, który mnie zbawił, wieę 
w Ducha Świętego, który mnie uświęca. Konfesja 
Augsburska zaś wyraźnie akcentuje owoc soborów  
starożytnego Kościoła, mówiący o jednej istocie 
Boskiej w tech Osobach oraz to, że boskość Je-
zusa Chrystusa jest podstawą prawdziwej wiary 
cheścijańskiej. Bez tego nie ma autentynego 
objawienia Boga w Jezusie, a cheścijańska na-
uka o zbawieniu traci swój fundament. Jednak 
porażająca naiwność i niewiedza na ten temat 
wółesnych cheścijan - zmusza do reeksji 
i powrotu do źródeł. Nadal jest to pecież fun-
damentalna prawda dotyąca wyznawanej wia-
ry. Dziś – na tajemnicę Trójcy Świętej nakładam 
moje ulubione apostolskie pozdrowienie: „Łaska 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Ojca 
i ołeność Ducha Świętego niech będzie z wami 
wszystkimi” ( 2 Kor 13,13). . Paweł wypowie-
dzianym błogosławieństwem dotyka jądra tajem-
nicy. Jest to łaska, miłość i ołeność. Łaską jest 
wiara. To dar Jezusa Chrystusa. Jego pyjęcie, bez 
względu na to, w jakim kształcie odbywa się, y 
w formie długotrwałego procesu, y, jak u Saula 
pod Damaszkiem -  buliwego wydaenia – jest 
cudem. Człowiekowi najtrudniej jest otwoyć się 
na cud. Do wszystkiego wpęga rozum. Wszystko 
winno być logine i do udowodnienia. Argumen-
ty i logikę postawić napeciw cudu i wybrać cud 
– to łaska Jezusa Chrystusa. Jaka jest miłość Boga? 
Jest miłością z najystszej miłości, jest dawaniem 
bez zapłaty, jest ofiarowaniem egoś bezcennego, 
Kogoś najdroższego. Czyż nie wyraża tego Ewan-
gelista Jan w słowie: „Albowiem tak Bóg umiło-
wał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, 
aby każdy kto weń wiey, nie umarł, ale miał 
żywot wieny.” (J 3,16). A ym jest ołeność? 
Jest wólnotą wiernych. Bez Ducha Świętego 
zebraniem zainteresowanych, z Duchem Świętym 
– żywym organizmem, który rozwija się, pulsuje 
dynaminie i żyje odnowionym życiem. 

Milknę ped tajemnicą Trójcy Świętej. 
Trójjedyny Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty obej-

muje modlących się swą  łaską, miłością i ołe-
nością. Do Ciebie, Panie, wznoszę 
duszę moją...
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