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Szentháromság vasárnapja

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek!

Ha látod a szeretetet

A

pünkösd utáni első vasárnapon a
Szentháromságot ünnepli a katolikus Egyház. Az Atya, a Fiú és Szentlélek egysége a Szentháromságban
hitünk legfontosabb igazsága. Az
egyetlen Isten a három isteni személyen
keresztül más-más arcát mutatja felénk,
de ugyanannak az egyetlen szeretetnek
a kiáradása.
A Szentháromság titkának megismeréséhez nem az emberi bölcsességnek
köszönhetően jutottunk el, hanem az
isteni kinyilatkoztatásból tudjuk. Már az
ószövetségi időkben is Atyának tekintették Istent, akit a világ teremtőjeként

Megélni és továbbadni

A

keresztény ember számára a
Szentháromság megismerése az
Isten szeretetéről való tanúságtétel feladatát is jelenti.
A mai szentmisén Szent Máté evangéliumának utolsó mondatait olvastuk
fel. Ez a rész az egyetlen hely az evangéliumokban, ahol együtt fordul elő az
Atya, a Fiú és a Szentlélek említése. Feltámadása után Jézus megjelent az apostoloknak és azzal bízta meg őket, hogy
„menjenek el és tegyék az ő tanítványává mind a népeket, megkeresztelvén
őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére”. A megkeresztelt ember Istennek
szenteli egész életét, állandóan Isten
mind jobb megismerésére és szeretetének viszonzására törekszik. Istennel
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való bensőséges kapcsolatunk mélységét egyúttal az is jellemzi és jelzi, hogy
mennyire értjük meg Krisztus missziós
parancsát, és mennyire lelkesen igyekszünk azt teljesíteni.
A Szentháromság egysége példa minden emberi közösség számára. Mind
közösségileg, mind egynileg meghívást
kapunk, hogy éljünk az Istennel.
Amikor arról beszélünk, hogy az
ember küldetése az, hogy bekapcsolódjon Isten szentháromságos életébe,
akkor nem csupán elmeléti 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 és továbbadását kívánják tőlünk.

és gondviselőjeként tiszteltek. Amikor
Jézus kinyilatkoztatja az embereknek,
nekünk Istent, akkor bepillantást enged
a szentháromságos Isten belső életébe,
amelynek mozgatóereje a szeretet.
Nem véletlen elszólás volt ez a kinyilatkoztatás Jézus részéről, hanem azt a
célt szolgálta, hogy megismertesse velünk az igaz Istent. Úgy tűnik tehát,
hogy a Szentháromság titkához nem elméleti módon érdmes csak közelednünk, hanem egy nagyon is gyakorlati
úton, a szeretet felfedezésének útján.
Isten és szeretete jelen van a világban.
Szent Ágoston jogosan írja a következőket: „Ha látod a szeretetet, látod
a Szentháromságot”. Vegyük észre
Isten szeretetének jeleit a világban!

Hittel valljuk

U

Jézus
runk,
Krisztus!
Te egykor parancsba adtad az
apostoloknak, hogy
elmenvén az egész világra tegyenek
minden embert tanítványoddá és kereszteljék meg őket. Az Egyház,
amelynek tagja vagyok, minden korban ezt a parancsot igyekszik teljesíteni, tehát parancsod és kérésed
nekem is és minden keresztény embernek szól. Segíts minket, hogy – miközben hittel valljuk a három isteni
személyt – éljünk is egységben az
Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel!
Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
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