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Pandemija je postavila na preizkušnjo tudi najpomembnejše – medsebojne odnose in način, 

kako smo blizu drug drugemu. Morda smo mislili, da je vsaj ljubezen na varnem. A moramo 

ostajati na varni razdalji. Bližnjega se je treba »varovati«, se pred njim »braniti«. Morali smo 

se, oziroma se kdaj še, »skriti« za masko, da bi obvarovali sebe in druge. Praznik Svete Trojice 

nas vabi, da to situacijo uporabimo za kaj pozitivnega. Ker o Sveti Trojici ni mogoče razmišljati 

brez ljubezni, je skoraj idealno izhodišče za razmislek o načinu, kako ljubimo. Ljubiti je mogoče 

na več načinov: na način »Enega«, »Dveh« ali »Treh«. 

Kdor v tem času misli v glavnem nase, ostaja pod vplivom egoizma in strahov zase, razmišlja 

predvsem, kako zavarovati svoje: življenje, interese, prihodnost, ugodnosti … Ljubi na način 

»Enega«. Takšna ljubezen ima za izhodišče in za cilj samega sebe. 

Mnogi pari imajo izkušnjo, da ni dovolj ostati v dvoje, da bi se imeli resnično radi. Kakor hitro 

se par zapre v sterilno vzajemnost in izključi druge, se ljubezen hitro ohladi. Tisti, ki ljubijo na 

način »Dveh«, preživijo življenje zaprti drug v drugega: v egoizem v dvoje. Nenehno sprašujejo 

drug drugega: »Ali me res ljubiš? Dokaži!« Sprašujejo drugega o ljubezni in ne sami sebe. Vsak 

živi od odgovora drugega. Tako par ostane »neploden«. 

Kadar smo zares doživljali ljubezen, 

smo ugotovili, da ljubezen zaznamuje 

presežek in »potrata« (preobilje). In 

to je trinitarična oblika ljubezni. 

Ljubezen med Očetom in Sinom ne 

ostane zaprta v njun odnos, ampak 

postane objem, v katerem se podarja 

vsem. Ta ljubezen je Sveti Duh, ki živi 

v srcu vsakega človeka. Ljubezen 

»Treh« se učloveči v Jezusu in ljubi do 

konca; velikodušno in brezmejno 

razlije na križu svojo kri za vse.  

 

Tisti, ki v ljubezni računajo, težko razumejo, 

kaj pomeni ljubiti na trinitaričen način. 

Naj nam bo praznik Svete Trojice v izziv, da bomo ljubili na način »Treh«. 

 


