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T O L L E ,  L E G E !  
(VEDD ÉS OLVASD! – Szent Ágoston) 

C év – Szentháromság vasárnapja  
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

Egy bölcs öreg látta, hogy valaki verejtékezve rohan az úton, és nem néz se 

jobbra, se balra. Megkérdezte az ismeretlentől. 

- Hova sietsz? 

- A szerencse után! 

Ugyan honnan tudod, hogy a szerencse előtted jár és rohannod kell utána? 

Lehet, hogy éppen utánad kullog, és egyszerűen csak meg kellene állnod, 

hogy utolérjen, te pedig szinte menekülsz előle. (Haszid mese) 

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 

A liturgikus év „nagy időszaka” véget ért. A karácsonyi és 

húsvéti ünnepkör drámai módon elénk idézte az Istenfia 

megtestesülését, földi életét, szenvedését, kereszthalálát, 

feltámadását, a Szentlélek eljövetelét. A pünkösd utáni 

vasárnapon mindezek forrására, az Őstitokra nyitja rá 

tekintetünket az egyház: a Szentháromságra, ahonnan minden 

származik, és ahová minden visszatér. Minden imádságunkat 

keresztvetéssel; az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kezdjük, 

imádságunk istendicsőítésbe torkollik: „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és 

a Szentlélek Istennek.” 

Péld 8,22-31: Az Ószövetségben még nincs szó a háromszemélyű Isten 

kinyilatkoztatásáról. De szó van az „élő Istenről”, Istenről, aki szól és 

cselekszik. Az ő igéje, lelke és bölcsessége áthatják a világmindenséget és 

meghatározzák az emberek történelmét. Az, amiről a szerző józanul, mint 

Isten erejéről vagy tulajdonságáról beszélt, itt személyként lép fel, akinek 

története Isten örökkévalóságába ér. Miután megteremtetett az ég és a föld, 

a bölcsesség Isten oldalán kapott helyet, de ugyanakkor a földön is, az 

embereknél. Úgy tűnik, mintha itt könnyedén felemeltetett volna az a lepel, 

amely a Szentháromság és a megtestesülés titkát elfödte.  

Róm 5,1-5: Jézusból és Jézustól tudjuk, hogy „Isten a szeretet”. Életével és 

szavaival adott kinyilatkoztatása feltárta előttünk Isten legbenső életének 

titkát. Jézus nemcsak arról tett tanúbizonyságot, hogy Isten szabadító 

szeretetével megvált minket a bűntől és a haláltól, hanem arról is, hogy 



honnan származik, hol és hogyan él Isten szeretete. A Fiú folytonos 

egységben él az Atyával és a Lélekkel: ez a tökéletes isteni szeretet járja át 

egészen életét, személyét. 

Jn 16,12-15: A jövő, amelyről Jézus itt beszél, a Húsvét/Pünkösd utáni idő, 

az Egyház ideje, a Szentlélek ideje. Jézus Isten Igéje, Isten igazsága. De a 

tanítványok még nem képesek felfogni a teljes igazságot (mikor lesznek 

erre képesek?). A „teljes igazság” nem valami elmélet, nem egy rendszer, 

hanem Isten kinyilatkoztatása Jézus személyében. Őt „megdicsőíteni” 

annyi, mint láthatóvá tenni az Ő isteni küldetését és beteljesíteni az Ő 

művét. A Szentlélek nem hoz új evangéliumot; de nem is csak 

„emlékezteti” a tanítványokat arra, amit Jézus mondott és tett.  

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 16,12-15) 

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: 

„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég 

erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a 

teljes igazságra. 

Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt 

fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit 

majd hirdet nektek. 

Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, 

amit majd hirdet nektek.” Ezek az evangélium igéi. 

HÁROM ANGYAL 

Rubjov a Szentháromságot három angyalként 

ábrázolja, az alakok egymás felé fordulnak, ahogy a 

tekintetek egymásba kapcsolódnak, ez egy gyönyörű 

kört alkot, ezzel fejezi ki a festő a Szentháromságnak 

az egységét. Az egyetlen Istenben hiszünk úgy, hogy 

az Szentháromság, ugyanakkor ebben benne vannak 

a személyek. Tehát úgy egy Isten a Szentháromság, 

hogy az egyetlen isteni lényegben ott vannak a 

személyes tulajdonságok is, de ezek nem bontják 

meg a Szentháromság egységét. Ezek a személyes tulajdonságok a 

különféle színekkel vannak kifejezve.  

AZ ÜNNEP EREDETE 

A Pünkösd utáni első évközi vasárnap a Szentháromság vasárnapja. Miután 

az üdvösség történetének eseményeit megünnepeltük, mintegy 

összefoglalóul hitünk legszentebb misztériumát ünnepeljük.  



Az egyetemes Egyház számára XXII. János pápa 1334-ben, az avignon-i 

fogság idején rendelte el az ünnepet. A rendelkezés Róma számára volt 

fontos, mert a világon mindenütt önként megtartották. Ettől kezdve 

folyamatos a liturgikus ünneplés. A VI. Pál féle Misekönyv még azzal tette 

tökéletesebbé az ünneplést, hogy a három liturgikus évnek megfelelően 

más-más szentírási szakaszokat olvastat a misén. 

KI NEM MONDOTT TITOK 

A „Szentháromság” szót nem használja Jézus. Az Ószövetség szigori 

egyistenhitet vallott: Jahve az egyetlen úr, nincs más Isten rajta kívül Az 

Emberfia tanításában és tetteiben mégis az Egyetlen Isten legbensőbb titka, 

szeretetének egysége nyilatkozott meg. 

Jézus nemcsak mennyei Atyjával van tökéletes egységben. 

Életében folyamatosan jelen van a Szentlélek, és - főleg 

életének vége felé - ismételten beszél is róla. A Szentlélek 

száll le Szűz Máriára, hogy életet adjon az Isten Fiának, a 

Lélek száll le galamb képében a Jordánban megkeresztelkedő Jézusra. 

HA ISTEN SZEMÉVEL TUDOK LÁTNI – Gyökössy Endre 

„Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus foglya értetek” - 

Amikor elmerengtem ezen a mondaton, egyszerre az a gon-

dolat hasított belém, hogy mennyire lényeges, életünkben 

milyen döntő lehet a nézőpont! Hogy  honnan nézzük a 

dolgokat. 

Ha Pál a börtönére néz, akkor bizony ő is azt írja: Néró foglya vagyok. De 

az apostol örök nézőpontja Jézus Krisztus volt és ezért nem is írhatott mást, 

mint azt, hogy Jézus Krisztus foglya vagyok. Őérte vagyok fogoly, a többi 

nem számít! Milyen lényeges ez! - Kérjük Isten Szentlelkét: Uram, add 

nekünk, hogy jó nézőpontunk legyen! - Mindjárt megváltozik az életünk. 

Egy ismerős házaspárral beszélgettem, s valahogy a szüleikre terelődött a 

szó. A férj, akinek az édesanyja valahol a Nyírségben lakott, felsóhajtott: 

„Jaj, Istenem, írni kéne a maminak, már hónapok óta nem írtam!...” - Erre 

elfutotta a könny a feleség szemét és halkan csak annyit mondott: „Istenem! 

Bár írhatnék az enyémnek, ha még élne!” - Nos, az a kérdés, honnan nézzük 

a dolgokat. 

Nézőpont dolga az is, honnan nézem a halált. Ha magam felől nézem: pusz-

tulás, gödör a temetőben, ami beomlik, vagy beton-fiókocska, ahová beke-

rül az a kis edény, amiben egy marék hamu van. Ennyi? Ha magam felől 

nézem, ennyi! Ha Jézus felől nézem: Ez csak a testem! - Mint ahogy 



Gárdonyi Géza ezt íratta rá az egri várban található sírjára: „Csak a teste”. 

- Ő Krisztus felől nézte saját halálát. 

Vizsgáljuk meg most azt is, hogy honnan nézzük mi az életet! Mert ha 

magam felől nézem, akkor mindig számon kérem: mit vett, mit vesz el 

tőlem, mivel adós nekem az élet? - De kérjük most: „Uram, add, hogy a Te 

oldaladról nézzem az életet!” Mert ha az Ő oldaláról nézzük, akkor ez jut 

eszünkbe: mivel vagyok én adósa az életnek, mit tudok én még adni 

valakinek: mosolyt, jó szót, kedves gesztust vagy olyasmit, ami lemondást 

jelent. Valamit tenned kell, valamit rád bízott az Isten! Vajon elvégezted-e, 

végzed-e, látod-e, hogy mi a feladatod? Szolgálat kell a világban, hogy 

szebb legyen a föld. 

Aki így igyekszik látni az életet, annak - ahogy Pál írja - kitágul az élete. 

Tág horizontúvá válik, ha Jézus felől nézzük az életet, olyan tág 

horizontúvá, hogy Pál azt írja: a pogányok is örököstársak, és ugyanazon 

test szerint foglyai és részesei az igazságnak a Krisztus Jézusban. 

MELYIK CSOPORTBA TARTOZOL? - Szenthelyi-Molnár István 

Jean-Baptiste Massillon, a híres francia szónok így osztályozta az embereket: - 

Első csoportba tartoznak, akik azt mondják: Ami az enyém, az az enyém, ami a 

tiéd, az is az enyém. Ők a tolvajok. A másik csoportba tartozók így szólnak: Ami 

az enyém, az az enyém, ami a tied, az a tied. Ők az önzők. A harmadik csoportba 

tartozók így szólnak: Ami az enyém, az a tied, ami a tied, az az enyém is. Ők a 

viszonzást várók. Negyedik csoportba tartoznak, akik azt mondják: Ami az 

enyém, az a tied is. Ők az igazi keresztények csoportja. 

Oszd meg kenyeredet az éhezőkkel és ruhádat a rongyoskodókkal. Fölösle-

gedből adj alamizsnát, és szemed ne legyen irigy, amikor alamizsnát adsz. (Tób 

4,16) 

 ☺ HUMOR ☺  

Ebéd után a gvardián megkérdezi a konyhás testvért: 

- Miért vágtad ma a sült krumplit ennyire eltérő nagyságúra? Nem volt közte két 

egyforma! 

- Ezek szerint sikerült - mondja vidáman a testvér. - Hiszen tegnap kérte tőlem a 

gvardián atya, hogy próbáljam változatosabban elkészíteni a burgonyát! 
 

Szerkeszti és kiadja: Horváth László kórházlelkész   20/ 77-386-55; 30/ 849-8280 

http://korhazkapolna.hu ; korhazlelkesz.sopron@gmail.com; http://www.facebook.com/korhazkapolna/  
Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor  

Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül! 
 

SZENTMISE a BETEGEKÉRT és SZENTSÉGIMÁDÁS – kórházkápolna csütörtök 15 óra   

http://www.facebook.com/korhazkapolna/

