ÉLŐ VÍZ

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)

Közösség Istennel

A

ndrej Rubljov Szentháromság festményének közepén egy asztal található, melyet
három személy vesz körül,
akik az Atyát, a Fiút és a
Szentlelket jelképezik. A személyek tekintetei egymásba
fonódnak, s ezáltal egy megbonthatatlan, teljes harmóniában lévő kapcsolatot láttat
velünk a festő. A szeretet megbonthatatlan egysége ez.
A Szentháromság egysége példa
minden emberi közösség számára. Az emberi közösségeknek, és ez különösen is vonatkozik az egyházi közösségekre, a Szentháromság
képeként kell megjelennie a világban. A közösségnek felismerhetővé kell tennie Istent és az ő szeretetét, és elő kell
mozdítani egy nagyobb egységet, a keresztény felekezetek
egységét, amelyhez a hit és a szeretet útján juthatunk el.
Amikor arról beszélünk, hogy az ember küldetése az, hogy
bekapcsolódjon Isten szentháromságos életébe, akkor nem

Isten igazi ereje

E

gyesek minden rosszért Istent hibáztatják. Vajon létezik-e és ha
igen, mi Isten gyenge és erős oldala?
Vajon a pusztító háborúk, a milliókat
érintő szegénység és az égbekiáltó igazságtalanságok tényleg Isten gyengeségének a jelei, s nem inkább az emberi
gyengeség megnyilvánulásai? Vajon az
emberi élet és méltóság elleni támadásokért, a szabadság lábbal tiprásáért, a
békétlenségért és az erkölcsi lezüllésért
tényleg Isten hibáztatható, s nem inkább az ember? Vajon valóban gyengeség az Isten részéről, hogy az önmagán
segíteni nem tudó és a magát egyre mélyebbre taszító emberiség megmentése
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csupán elméleti dologról van szó,
hanem arról, hogy viszonozzuk Isten
szeretetét, és ugyanilyen szeretettel
forduljunk embertársaink felé is.
Keresztségünk
pillanatától
kezdve az Atya gyermekei, a
Fiú testvérei és a Szentlélek
temploma vagyunk. E kapcsolatok a szeretet mindennapi megélését kívánják.
A keresztény ember számára
a Szentháromság megismerése
az Isten szeretetéről való tanúságtétel feladatát is jelenti. Istennek szenteljük egész életünket, és
állandóan Isten szeretetének viszonzására és továbbadására törekszünk.
De térjünk vissza egy gondolat erejéig Rubljov
híres képéhez, amely gondolat átvezet bennünket a Szentháromság ünnepéből az Úrnapja ünnepére, amely a jövő héten
lesz. Rubljov Szentháromság ikonja az Eucharisztiát helyezi
a szentháromságos élet középpontjába, amelynek jelképe az
oltárasztalon látható, melyet körülvesz az Atya, a Fiú és a
Szentlélek. Az Eucharisztia az Istennel és az Egyházzal való
közösség szentsége számunkra.

érdekében a végsőkig, egészen az önfeláldozásig elmegy?
Amit talán sokan Isten gyengeségének tartanak, az valójában Isten erős oldala. A határtalan irgalmasság, a
korlátlan szeretet, a mérték nélküli
jóság, az emberiségnek tett ígéret hűséges megtartása mind-mind Isten erős
oldalához tartoznak. Ennek fényében
értjük meg Jézus szavait, amelyeket a
mai evangéliumban olvastunk: „Úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne
hisz, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen” (Jn 3,16). A kereszt a hitetlen
ember számára Isten gyengeségének a
jele. A hívő ember viszont meglátja
benne az isteni erőt, a megváltó erőt, az
üdvözítő erőt.
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Mt 7,15-20

Ter 16,1-12.15-16
Mt 7,21-29

Életem értelme vagy

Ö

römömnek és bánatomnak,
egész életemnek Istene!

Dicsérlek téged, aki Atya, Fiú és
Szentlélek vagy. Létednek háromszorosan szent titka és életednek bőséges
gazdagsága ez. Mindent e szent titok
szereteted által nekünk juttatott, ajándékozó jóságának köszönhetünk.
Életem értelme vagy és útjaimnak
célja. Te vagy az, aki nélkül nem létezhetem, mert én nem a magamé,
hanem a tiéd vagyok. önmagadat ajándékozod nekem, és elfogadod viszonzásul csekélyke énemet. A szeretetnek
ez a szüntelen áramlása az én életem.
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