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Bevezetés
A mai, Pünkösd utáni első év-

közi  vasárnap  a  Szentháromság va-
sárnapja, hitünk legszentebb miszté-
riumának ünnepe. Azt a titkot ünne-
peljük,  amelyet  emberi  értelem  ki 
nem fürkészhet. Erre a titokra, Isten 
benső  misztériumára  a  gondolkodó 
ember  nem  jött  volna  rá,  ha  Isten 
nem mondja el azt önmagáról. Mi hí-
vők, ha megérteni nem is tudjuk, ha 
csak  „tükör  által  homályosan”  sej-
tünk  belőle  valamit,  azért  alázatos 
hittel  elfogadjuk.  Valóban? Vizsgál-
juk meg lelkiismeretünket.

Kirié Litánia

Gondviselő  Mennyei  Atyánk! 
Mindenek  alkotója  és  fenntartója!. 
Uram, irgalmazz!

Urunk  Jézus  Krisztus,  úgy 
szerette Isten e világot, hogy Téged, 
Egyszülöttjét küldte e világba, hogy 
aki  Benned hisz  el  ne  vesszen,  ha-
nem  üdvözüljön.  Krisztus  kegyel-
mezz!

Jézus  Krisztus,  kérjük,  hogy 
az Általad megígért,  és  közénk jött 
Vigasztaló irányítson, és vigasztaljon 
minket  az  üdvösségre  vezető  úton. 
Uram irgalmazz!

Evangélium után
A  keresztény  teológusok  a 

kezdet kezdete óta sokat fáradoznak 
annak  érdekében,  hogy  értelmünk 
közelébe  hozzák  a  jézusi  üzenetet, 
amely szerint  az egy Isten valami-
képp három is. Bármennyire is tisz-
teletet és elismerést érdemelnek erő-

feszítéseik,  a  nagy  titok  kapujában 
ők is megállásra kényszerülnek.

El kell fogadnunk, Szent Ber-
nát figyelmeztetését, amely szerint a 
Szentháromság  titkát  föltárni  te-
rem-tett  lény részéről  lehetetlenség, 
hinni azonban dicséretes jámborság, 
látni pedig maga az örökké tartó bol-
dogság.

A keresztény  ember  szenthá-
romságos  hitét  tömören  így  fogal-
mazhatnánk meg: A Keresztény em-
ber: Hisz az Atyában, mennynek és 
Földnek  teremtőjében.  Hisz  Jézus 
Krisztusban,  Isten  Fiában,  Aki  üd-
vösségünkért  emberré  lett.  Hisz  a 
Szentlélekben,  Aki  megszenteli  és 
vezeti a világ végéig a krisztushívők 
sokaságát.

A gondolkodó  ember  ősi  vá-
gya Isten megismerése és a Vele ki-
alakítandó  kapcsolat  megteremtése. 
A  történelem  folyamán  az  ember 
sokféleképp próbálta ezt elérni.

A különféle vallásokat aszerint 
lehet értékelnünk, hogy milyen isten-
fogalommal  rendelkeznek.  Gondol-
junk csak a  görög istenek világára, 
az emberi képzelet szörny-szülöttei-
re. Zeuszra, aki villámokkal dobáló-
zik és az élvezethajhászó istenek tár-
saságában királyként uralkodik.  Ró-
la írta Arisztotelész, a görög bölcse-
lő: „Ugyan kinek jutna eszébe, hogy 
Zeuszt szeresse?” 

A legtöbb pogány vallásban az 
emberi képzelet,  félelmetes, kegyet-
len  vonásokkal  ruházta  fel  isteneit. 
Emberből s állatból kreált félelmetes 
szörnyalakokat  tisztelt  istenként. 
Császárokat  tisztelt  elképzelhetetlen 
isteni dicsőítésben. S hitetett elé ve-
lük kapcsolatban szörnyű hiedelme-



ket.  Kínában  méla  undor  fogott  el 
ezeknek a különböző méretű, színű, 
helyzetű  hatalmas  hústömegű szob-
roknak, a császáristeneknek a látása. 
De nem, a ma is ezekben, illetve va-
lamilyen istenségben hívők iránt.  S 
amikor ezeket az emberi alkotásokat 
láttam,  ezekről  hallottam,  értettem 
meg  Krisztus  missziós  parancsát. 
Misszionáriusaink  missziós  tevé-
kenységét, annak szinte szükségsze-
rűségét.  Sok  pogány  vallásnak  kell 
még  átmennie  lényeges  változáso-
kon, ha azt akarjuk, hogy emberhez 
méltóan éljen minden ember itt e föl-
dön.

Mi,  keresztények,  nem  egy 
elképzelt, hanem Jézus által kinyi-
latkoztatott  szentháromságos,  sze-
rető Istenben hiszünk. Ennek a sze-
rető szentháromságos Istennek a hir-
detését,  és  a  benne  hívőknek  az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében 
való megkeresztelését tette apostolai 
feladatává e földről történő búcsúzá-
sakor az Úr Jézus Krisztus. 

Nincs  nehezebb,  de  egyben 
fontosabb  feladat,  mint  Jézusnak 
eme óhaját, eme végrendeletét telje-
síteni, mint beszélni Istenről és az Ő 
országáról. Az a keresztény azonban, 
akinek életét kovászként járja át a jé-
zusi  tanítás,  nem tétlenkedhet,  nem 
hallgathat. Pál apostollal vallja: „Jaj 
nekem, ha nem hirdetem az evangé-
liumot”!

Ennek a tanúságtételnek indí-
téka annak a  kincsnek a  birtoklása, 
amit a Jézustól kapott örömhír jelent 
számunkra.  Akit  meghódított  Jézus 
személye,  tanítása, szeretete, az kö-
telességének  érzi,  hogy  másokat  is 
megajándékozzon ezzel a kinccsel.

A pénz,  az  arany  rabjai  gör-
csösen  ragaszkodnak  vagyonukhoz. 
Ezzel ellentétben a szellemi, a lelki 
kincsek  birtokosai  pazarló  módon 
osztogatják javaikat. Úgy gondolják, 
és helyesen, hogy ezzel saját kincsük 
is növekszik. Olyan kincs ez, Krisz-
tus  tanítása  szerint,  amelyet  ingyen 
kaptunk,  és  ingyen  kell  továbbad-
nunk.

Igaz, hogy a mai világban le-
csökkent a hit és az erkölcs árfolya-
ma, és ennek vészes következménye-
it a bőrünkön tapasztaljuk. Kiderült, 
bebizonyosodott,  hogy  egy  hitetlen 
világban élni annyi,  mint egy értel-
metlen,  céltalan  élet  sötétjében  bo-
torkálni, és egyre nagyobb nyomor-
ban, kizsákmányoltságban élni.

A céltalan élet  sötétjében bo-
torkáló, s istenhit nélkül élő emberek 
kétségbeesetten menekülnek a káros 
szenvedélyek világába, az alkohol, a 
kábítószerek mámorába. Nem vélet-
len,  hogy  minden  kultúra,  minden 
nép pusztulása, a szellemi, az erköl-
csi értékek hanyatlásával kezdődik.

Jaj, annak a népnek, amely fe-
ledi  költőnk  szavait,  hogy  minden 
ország  talpköve,  s  támasza  a  tiszta 
erkölcs, mely, ha megvész, Róma le-
dől, s rabigába görnyed.

Én hiszek egy pozitívabb for-
dulatban, abban, hogy egyre többen 
lesznek azok, akik a háromságos egy 
Isten  hitre  épülő  vallás  erkölcs,  a 
tiszta erkölcs szerint élik életüket és 
ez lesz nemcsak ma, hanem a jövő-
ben is,  szilárd talpköve,  és  erős  tá-
masza e hazának.

Ámen

F. F.



Két kiegészítő ima az egyete-
mes könyörgésekhez.

Szentgyörgyi  Albert  Nobel 
díjas  professzor  szavaival  imád-
kozzunk a gyermekekért. 

Ima a gyermekekért
Uram, mentsd meg a gyerme-

keinket!  Mentsd  meg  értelmüket, 
hogy  romlottságunk  ne  rontsa  meg 
őket!  Mentsd  meg  életüket,  hogy 
fegyverek, melyeket mások ellen ko-
vácsolunk, ne őket pusztítsák,  hogy 
jobbak  lehessenek  szüleiknél,  hogy 
építhessék önnön világukat,  a  szép-
ség, tisztesség, összhang, jóakarat és 
méltányosság világát, melyet a béke 
és a szeretet kormányoz. Mindörök-
ké.

Ámen 

Hősök napján, imádkozzunk 
hőseinkért.

Ima a hősökért
Örök,  mindenható  Isten!  Ha-

zánk szabadságáért és a függetlensé-
géért vívott csatákban és a harctere-
ken  elesett  hős  testvéreinkért  kö-
nyörgünk  most  szent  Fölségedhez. 
Te  láttad  Urunk küzdelmeiket,  szo-
rongatottságaikat,  szenvedéseiket  és 
vérük  hullását.  Kegyelmedbe  ajánl-
juk őket: Urunk Istenünk. Ismerd el 
magadéinak őket: ne emlékezzél vét-
keikre,  amelyekkel  életükben  meg-
bántottak Téged. Bárhol porladjanak 
is csontjaik, adj nyughelyet nekik az 
örök békesség honában, és örvendez-
tesd meg őket szent színed látásával.

Ámen
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