Nejsvětější trojice
Milé děti! Dnes je mým úkolem vysvětlit vám, co je to, když někdo řekne,
že Bůh je ve třech osobách. Co to asi může znamenat? Jistě jste už někdy
viděly trojúhelník, který je sice jedinou rýsovací pomůckou, ale má tři úhly,
neboli tři rohy. To je hezké přirovnání. Stejně tak je i Bůh jeden, ale má tři
osoby: Boha Otce, Syna – kterým je Ježíš, a Ducha svatého.
Úkol 1: Vaším prvním úkolem bude pokusit se do každého rohu
trojúhelníku dokreslit jednu Božskou osobu. Jak to asi bude vypadat?
Do jednoho rohu nakreslíme nějaký symbol Boha Otce, do dalšího rohu
Ježíše Krista a do posledního rohu trojúhelníku nakreslíme symbol Ducha
svatého. Zkuste to! Až budete s úkolem hotovi, vysvětlím vám další
přirovnání na další straně.
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Úkol 2:
Ukázka s trojúhelníkem ale není dokonalá. Ještě lepší vysvětlení, proč je
Bůh trojjediný, bychom si mohli přirovnat ke stromu. Proč ke stromu?
Strom je také jen jedna jediná rostlina, ale skládá se ze tří důležitých částí.
Určitě víte, že každý strom má kořeny. Možná si ani neumíte představit, jak
hluboko mohou kořeny sahat a kolik objemu stromu zaobírají. Můžeme si
představit, že kořenem stromu je Bůh Otec. On je to hlavní ukotvení,
zprostředkuje vše základní, on drží strom, aby se nevyvrátil. Bez kořene by
se strom neudržel v zemi a nemohl existovat. Nicméně jenom kořeny
nepředstavují ještě celý strom. Strom má také kmen, kterým je Ježíš
Kristus. On je ten kmen, na kterém vyrůstá ovoce, on nese krásnou korunu
s listy, ve které usedají ptáci. A ještě jedna Božská osoba nám zde chybí.
Kde jsme zapomněli Ducha svatého? Určitě, děti, víte, že když do stromu
zaříznete, teče míza. Víte, co je to míza? Je to taková bílá tekutina, která
proudí od kořenů až po poslední špičky větví, je to tekutina života, která
proudí stromem. K míze stromu můžeme přirovnat Ducha svatého, který je
tím, co oživuje a proudí od Otce k Synu. A my, lidé, jsme ty lístky připojené
na větvičky při kmeni, my potřebujeme být připojení na kmen – to je na
Ježíše Krista, my potřebujeme životodárnou mízu Ducha svatého a
potřebujeme také pevné ukotvení v kořenech Boha Otce. Pokud jste, děti,
to přirovnání pochopily, nakreslete si takový krásný strom, který
představuje všechny tři Božské osoby.
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