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A Pünkösd után következő vasárnapon a Szentháromságot ünnepeljük. Az
Atyaisten, a Fiúisten, a megszentelő Szentlélek értendő ide. Természetesen azonnal el
kell hessegetni magunktól a kísértést, hogy a felsorolás alapján bárki is valamilyen pogány
„több istenhitet” feltételezzen vagy sejtsen a háttérben, mondván ezek a keresztyének
mennyire rafináltak: nem elég nekik egy Isten, mellé teszik a Fiút, és hogy alaposan
bebiztosítsák magukat, még a Szentlelket is. Így fennhangon hirdetik, hogy „egy az Isten”, de
valójában három „istent” különböztetnek meg. Azonnal szögezzük is le: ez így tévtanítás.
A Szentháromság nem három isten uniója!
Bármilyen hasonlattal, szemléltető példával csínján kell bánnunk! Hallottam már példaként a
kánon éneklésre hivatkozni. A Szentháromság olyan, mint amikor egy kórus, vagy csoport
kánont énekel. Ugyanazt a dallamot éneklik, de időben elcsúsztatva. Ez a megközelítés azért
hibás, mert azt sejteti, hogy az Atyaisten, a Fiúisten és a Szentlélekisten tevékenysége
ugyanaz, illetve megjelenésük időben eltérő.
Ugyancsak tetszetős példaként adódik az instant kávé felirata: 3 az 1-ben. Összetétel szerint
a kávé, a tejpor és a cukor „hármasságáról” van szó. Egy adag Atyaisten, egy kis Jézus (ízlés
szerint) és igény szerint a Szentlélek…
Egy a lényeg: A Szentháromság titkát és összetételét nem magyarázni, nem elemezni,
hanem élni szükséges! Óriási áldásforrás.
Augusztinusz egyházatya példája nagyon jól megragadja a lényeget. Ő a
Szentháromságot az óceán végtelen áradásával és a kisgyermek példájával szemlélteti. Egy
kisfiú áll a végtelenségbe tűnő, hatalmas hajókat a hátán hordozó, hullámzó és állandóan
mozgásban levő óceán partján. Egyszer csak kipattan a fejéből a gondolat, de jó lenne az
óceán vizét átmeregetni a part menti homokba vájt medencécskébe. Megborzongott a
valóságtól – ez lehetetlen. Aztán meglátott egy partra vetett csigaházat, vagy kagylóhéjat és
máris megszületett a megoldás. Kézbe vette és belemerített vele a végtelen óceánba. Ott állt
a parton és eltöprengett – kezében tartja egy törékeny héjban az óceánt. Van saját óceánja!
Pontosan azt a vizet tartja a kezében, amely a végtelenségbe tűnően hullámzik előtte.
Így vagyunk a Szentháromsággal. Benne élünk. Mindenütt jelen van. Teljesen körülveszi és
teljesen kitölti az életünket.
Pál apostol az efezusi levél elején nagy ívű Isten-dicséretet diktált. Az ókori
levélírás kötött szabályai szerint a címzést és köszöntést követően valamilyen
hálaadásra késztető közös kapcsolatot, illetve élményt kellett keresni a levél írója és a
levél címzettje között. Pál apostol az efezusi levelet minden keresztyén testvér tanítására
és biztatására írta. Ebből következik, hogy olyan közös kincset, közös élményt kellett
keresnie, amely kivétel nélkül minden Krisztusban élő jelenvaló és eljövendő, meglevő és
hitre jutó keresztyén élet élménye. Ez pedig „Isten óceánjának” – a Szentháromságnak a
személyes megtapasztalása.
Pál apostol maga is benne élt. Megtapasztalta Isten mindenhatóságát. Megragadta Krisztus.
Átjárta a Szentlélek.
Ennek a megragadásnak az élményét próbálta szavakba és gondolatokba formálni.
Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt az élethelyzetet! Érdemes újra és újra megpróbálni a
hitünket, az Isten-kapcsolatot, a Krisztussal megélt közösségünket az érzések, a pillanatnyi
benyomások és hatások szintjéről átültetni a saját szavainkba, gondolatainkba.
Természetesen igaza van azoknak a keresztyéneknek, akik arra hivatkoznak, hogy a hitről
nem gondolkodni, vagy nem beszélni kell, hanem ahogyan a költő írja: Nem elég a jóra
vágyakozni, a jót tenni, tenni kell. Tehát a hitet is csendesen megélni szükséges.
Valóban így van! Azonban a megélt hitünk számára vannak nagyon pontos háttérpillanatok
és élmények, amikor a szívünkben, a lelkünkben töltekezünk. Ilyen, amikor tudatosan
megélni, megtapasztani és kifejezni akarjuk a bennünk izzó hit lényegét. Hogyan
munkálkodik bennem és értem az Isten? Mit jelent, hogy bennem izzik az Isten-hit parazsa?

Hogyan munkálkodik, hogyan él bennem a Krisztus? Mit jelent, hogy megragadott Krisztus
és mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem?
Hogyan munkálkodik bennem a Szentlélek? Mit jelent, hogy kiáradt rám? Nem egyszerűen
csak árad a világban, vagy árad az emberekre általában és személytelenül, hanem a
Szentlélek eljött hozzám és betöltötte, betölti az életemet.
Nos, Pál apostol ezt megtette. Fantasztikus és nagy ívű gondolatáradat
keletkezett belőle. Érdekes összeállítást találtam arról, hogy bibliamagyarázók, akik az
efezusi levél gondolatait próbálták közelebb hozni kortársaikhoz, a gyülekezet
tagjaihoz, hogyan birkóztak meg ezzel a szakasszal.
Valaki azt írta: Diktálás közben, mint a lezúduló vízesés ereje és sodrása, Pált elsodorta a
mondanivalója. Még lélegzetvételnyi szünetet sem tartott.
„Pál Isten magasztalása egy pompás kapu, amelyen át beléphetünk az efezusi levél
csodálatos világába.”
Pál imádsága „egy aranylánc, amelyben a szemek egymásból következnek”.
Pál apostol gondolatai a „hegyről alágördülő hógolyóhoz hasonlíthatók, amely minél lejjebb
ér, annál nagyobbra növekszik.”
Pál gondolatmenete olyan, mint a versenyló fáradhatatlan vágtatása. Olyan, mint egy
hatalmas opera nyitánya,
A legszellemesebb megfogalmazás szerint Pál imádsága olyan, mint a sas repülése, amikor
körözve emelkedik az égbe. Emelkedik, és közben keresi a helyes irányt, hogy a határtalan
szabadságában merre is induljon el.
Ilyen élményt élhetünk át, amikor Isten jelenlétébe beleremeg a lelkünk.
Az életünk a Szentháromság erőterében belesimul Isten örökkévalóságába és
mindenhatóságába. Ilyenkor elfeledkezünk az életkorunkról. Minden probléma és nehézség
háttérbe szorul. Az akadályok nem nyomasztanak. Hirtelen kitágul az idő, az élet, a kor.
Pál apostol imádságos bizonyságtételében és Isten magasztalásában sorra veszi a
Szentháromságot. Mindegyik sajátosságra külön kitér és a belőle következő élet
jellegzetességét is meghirdeti.
Isten kiválasztott bennünket. Isten akaratából kiválasztottak vagyunk. Isten kiválasztott és
meghívott az életre. Isten kiválasztott az örök életre, az üdvösség teljességére. Isten
kiválasztott a hitben járó életre, vagy valamilyen szolgálatra. Ez a választás nem hirtelen
elhatározás, hanem előre eltervezett és előre meghozott, kiérlelt, komoly döntés. Ebből
következik, hogy akinek számít és értékes Isten kiválasztása az örök életre, az az ember
igyekezzen ezt megélni – szenthez méltóan és feddhetetlenségre törekedve.
Jézus Krisztus személyével kapcsolatban megadatott számunkra a megváltás. Isten
Jézus Krisztusért fiaivá fogad bennünket. Magajándékozott. Megváltott. Megszerezte bűneink
bocsánatát. Kiárasztotta ránk a bölcsességét és értelmét. Krisztus a testté lett Ige.
A kegyelem és irgalom többé nem idea, hanem valóságos ajándék. Isten, Jézus Krisztusban
mindent és mindenkit tökéletesen egybefog, akár a földön, akár a mennyben, akár a föld
alatt! Ebből következik, hogy akinek Krisztus váltsága és szabadítása értékes kincs, az az
ember az életével is igyekszik ezt kifejezni. Életünk Krisztus dicsérete. Tanúskodás
Krisztusról. Az előre reménység bátor megélése.
A harmadik a Szentlélek. A Szentlélek közvetíti Isten mindenhatóságát és Jézus Krisztus
jelenlétét. Krisztus eljegyzett a pecsétjével – ez a pecsét a kereszt, a tinta magának
Krisztusnak a vére, az Újszövetség. Krisztus a vérével megfestett kereszt pecsétjével
jegyzett el magának és az örök életre bennünket. Krisztus megmentett bennünket az
örökségünk zálogával. Örökségünk záloga a kereszt ára és értéke. Az örökség – a megváltott
élet, az örök élet. A zálog a letétbe helyezett érték. Ez indít bennünket hívő keresztyéneket
arra, hogy Krisztus népeként az ő dicsőségét magasztaljuk és hirdessük a világban.
A Szentháromság erőterében és koordinátarendszerében élünk. Áldott az az
ember, akinek a hite alapján a Szentháromság koordinátarendszerében meg lehet határozni
a helyét, a küldetését és látható a hitének pályája, a Szentlélek gyümölcse, az élő Krisztus-hit
és az Isten gondviselésének békessége, illetve megelégedettsége!

