
Ma ünnepeljük meg Szentháromság 

vasárnapját. Szentháromság: Isten 

mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

Három személy és mégis egy Isten. 

Nehéz megérteni - de ami egyértelmű: 

Isten közösségben van, Isten mint a 

feltétlen szeretet kapcsolata. Egy 

kapcsolat, amely ránk, emberekre is 

kiárad. Engedjünk meg magunknak 

egy pillanatot a szentmise elején, hogy tudatában legyünk ennek a jelenlévő 

szeretetnek. 

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

Isten elküldte Fiát, hogy üdvözli jön általa a világ. 

Abban az időben Jézus ezt mondta 

Nikodémusnak: 

Úgy szerette Isten a világot, hogy 

egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, 

aki benne hisz, el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen. Isten nem azért küldte 

Fiát a világba, hogy elítélje a világot, 

hanem hogy általa üdvözüljön a világ. 

Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de 

aki nem hisz, az már ítéletet vont 

magára, mert nem hitt Isten egyszülött 

Fiában. 

Ezek az evangélium igéi. 

Isten szereti ezt a világot 

 Sok évvel ezelőtt, az ökológiai mozgalom legelején, Herbert Gruhl politikus írt 

egy könyvet ezzel a címmel: “A bolygó kifosztása”. Ezzel a könyvvel a természet 

túlzott kiaknázására akarta felhívni az emberek figyelmét. Prófétai szavakkal próbál 

rámutatni a teremtés pusztítására az egész világon. Elmagyarázza az olvasóknak, 



hogy az évek so rán  

kontrollátlan klórozott-

fluorozott szénvegyület 

( F C K W ) - k i b o c s á t á s 

feloldotta az ózonréteget, 

amely a Földet védi. 

Amikor ez a védőréteg 

e g y r e j o b b a n 

elvékonyodik, minden ember UV-sugárzásnak van kitéve, amely pusztító 

egészségkárosodást okoz. Ugyanakkor az ellenőrizetlen szén-dioxid-kibocsátás 

(CO2) globális felmelegedéshez vezet, amelynek következtében a jéghegyek és a 

gleccserek megolvadnak. Nemrégiben egy Berlin mérető jéghegy tört le az 

Antarktiszon, s süllyedt bele a tengerbe. Mivel ez megnöveli a tenger szintjét, a 

földön élő lakók szilárd talaja csökken, s így a lakosságnak harcolni kell az 

élőhelyekért és a legelőkért. “Ahol a tányérok üresek, ott az éhezők harcolnak” - 

mondja Bert Brecht.  Egyrészt tovább növekednek a sivatagok területei, másrészt 

ciklonokat és tájfunokat eredményeznek, amelyek árvizeket okoznak, s így 

megsemmítik az élőhelyeket és a mezőgazdasági területeket. Az elmúlt évek alatt 

sikerült betekintést nyernünk a világ különböző részeibe. Mint egy láncreakció, az 

egyik katasztrófa kiváltja a másikat. 

“Úgy szerette Isten a világot”… 

 … kezdődik a mai evangélium. Alkotta, tulajdonának tekinti. “Az Úré a föld”  1

- vallja a zsoltáros. Azt akarja, hogy ne süllyedjen le a káoszba, hanem meg akarja 

menteni. Isten minden embernek az Atyja, akik közül az egyik része a napsütötte, míg 

a másik része a sötét oldalon él. Mindenkinek boldognak kellene lennie. Ennek 

elérése érdekében “Isten (…) azért küldte Fiát a világba, (…) hogy általa üdvözüljön 

a világ.” Ha Istennek ilyen érdekeltsége van a teremtésben és a világban, attól még 

az emberek nem tudnak gondtalanul élni és sorsukra hagyva, de mi emberek, 

különösen mi keresztények, teljesen új és mélyebb kapcsolatot kell találnunk a 
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világgal. A történelem során még 

s o h a s e m v o l t f e l e l ő s a 

teremtésér t . I s ten a sa já t 

szavával teremtette mindezt, s 

nekünk választ kell rá adni, 

amely Krisztus személyiségét és 

üzenetét kell tükröznie. Nem 

konkrét utasításokat ad a cselekedeteinkhez, hanem olyan alapokat, amelyekre 

építhetünk. Ferenc pápa megmutatta nekünk az utat “Laudato si”  enciklikájában. 2

Előtte régen Assisi Szent Ferenc a “Naphimnuszában” dicsérte a teremtés szépségét: 

“Áldott légy, Uram, Földanya-nénénkért, 

Ki minket hord és enni ad, 

És mindennémű gyümölcsöt terem, 

Füveket és színes virágokat.” 

 És Pál apostol a Rómaiakhoz írt 

levelében a teremtés vágyakozásáról 

beszélt és írt: “Tudjuk ugyanis, hogy 

minden teremtmény együtt sóhajtozik 

és vajúdik mind ez ideig.”  Ma 3

k ü l ö n l e g e s m ó d o n i s b ö l c s 

megfogalmazás. 

 A második világháború alatt a 

fronton írta meg Wilhelm Moock 

természettudós és teológus “Levél a 

Szentháromságról” című művét, 

amely aztán a háború alatt heves 

vitátak váltott ki. A szerző ezekben a 

levelekben próbálta bemutat, hogy az 

egész teremtés a háromság szerint 

 Ferenc pápa, Laudato si, Szent István Társulat, Budapest, 2015. (https://szitkonyvek.hu/termek/3707)2
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épül fel. Isten mindent, amit teremtett, a Szentháromsággal bélyegzett meg - 

nyomokat hagyott, amelyek világossá teszik, hogy Isten nincsen távol, hanem jelen 

van a világon. Ha az egész teremtés háromságos módon épül fel, akkor mi emberek 

még inkább hordozzuk az eredet isteni szimbólumát. 

A hit az út az örök élethez 

 Szentháromság vasárnapja Isten egzisztenciájáról - létéről - szól. 

Homályos a hit benne. Korunkban sok ember kételkedik abban, hogy van-e Isten 

és még, hogy háromszemélyű Isten. Túlságosan elfoglaltak a földi dolgokkal, 

ajánlatokkal. Digitális, tudományosan kialakított világunkban a titok, a 

misztérium értelme eltűnik. Ha elveszítjük Istent, elveszítjük az imában a 

beszé lge tőpar tnerünke t , a 

szentmise értelmetlenné válik, s 

ha életünk végén nincs Istenünk, 

akkor kinek mondhatnánk 

köszönetet. Lehet, hogy hálát 

szeretnénk mutatni, de kinek? És 

mégis bennünk van az élet és az 

örökkévalóság utáni vágy. A mai 

ünnep felkér bennünket, hogy 

imádkozzunk újra és újra a 

hitért, vegyünk részt a teremtés 

dicséretében, amelyet Isten 

teremtett és ránk bízott, s 

amilyen meggyőzően János 

evangélista leírja Isten szeretetét 

irántunk. 


