
 

 

 

      

               Szentháromság vasárnapját ünnepeljük. Megmagyarázni a háromságban az egységet még a 

szakavatott lelkészek számára sem egyszerű, külön kihívás ezen a vasárnapon az igehirdetés szolgálata. Van 

azonban segítségünk, és ez nem más, mint az Isten dicsősége. Ezt fedezték fel a reformátorok Isten Szentlelke 

révén: Egyedül Istené a dicsőség (Soli Deo Gloria). Ez a hitfelfedezés az, ami megerősít bennünket a hit 

megélésének vívódásaiban is.  

               Mit jelent Isten dicsősége a földön? Igénkben ezt olvassuk: „dicsősége betölti az egész földet”. Hol 

hangzott ez a kijelentés? A mennyben hangzott el, és mégis a földre vonatkozik. Ézsaiás a mennybe lát. Nem 

azért, mert ő akart belelátni, hanem azért, mert az Úr megmutatta neki. Amikor Isten úgy látta, hogy valamit 

meg kell mutatni a mennyben, akkor megengedte, hogy belelássanak az Ő szolgái, elhívottai. És amit 

megláttak, azok a mi tanulságainkra lettek leírva. 

               Ezen a vasárnapon az a nagy üzenet, hogy a menny és föld össze van kapcsolva. Ami a mennyben 

történik, annak van kihatása a földre. Ami a földön történik, annak pedig van kihatása a mennyei világra nézve. 

Isten így teremtett mennyet és földet, a látható és láthatatlan világot. Hitünk a láthatatlan világra irányul, mert 

azt mondja Isten igéje: a nem látott dolgokról való meggyőződés, a hit.  

               Hogyan van itt a földön Isten dicsősége? Ez egy izgalmas kérdés. Sokan abban a tévedésben vannak, 

hogy a teremtésben ragyog az Isten, ezért teljes az egész föld az Ő dicsőségével. A Biblia szerint a bűneset óta a 

teremtésben nem lehet már tökéletesen látni Isten dicsőségét. Amikor a Jordán partján Jézus feltűnik, akkor 

János rámutat: íme, az Isten dicsősége (íme, a Bárány), és boldogan mondja János evangélista: és láttuk az Ő 

dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Tehát Jézusban van „ismét” jelen az Isten dicsősége. Az 

egyház, a hívők, te és én vagyunk megbízva, hogy hirdessük Krisztust, a megjelent dicsőséget „a föld végső 

határáig”.  

             Meglátni és megérezni ezt a dicsőséget egy életre szóló élmény! Ézsaiás életét is megváltoztatta. Mert, 

aki meglátja Isten szentségét és dicsőségét, annak meg kell látnia a maga szentségtelenségét és dicstelenségét 

is. A felismerés – a „jaj nekem, elvesztem” – a szolgálat alkalmasságának az alapja. Ézsaiás nem veszett el, 

mert Isten alkalmassá teszi a szolgálatra. Az alkalmassá tétel az mindig egyéni. Ézsaiás esetében veszi az 

oltárról a szenet, egy fogóval a szájához érinti, és azt mondja: bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Ezt 

a csodálatos alkalmassá tételt végzi ma is Isten az ő Lelke által. 



            Aki Isten dicsőségét látja, az meglátja, hogy mit végez Isten benne, és meglátja, hogy mit akar végezni 

általa. Aki látja Jézusban Isten dicsőségét, vinni akarja ezt a dicsőséget, ehhez a szolgálathoz küldte el a 

Szentlelket. Láttad már Isten dicsőségét? 

Jakab Béla 
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Ez a három személy és egy Isten, aki magát nekünk mindnyájunknak mindazzal, ami ő és amije van, teljesen 

odaadta. Asz Atya nekünk adta magát az éggel és a földdel, minden teremtményével együtt, hogy ezek 

szolgáljanak és hasznunkra váljanak. Ámde ez az adomány Ádám eleste következtében elhomályosodott és 

haszontalanná vált. Azért utóbb a Fiú is odaadta magát nekünk, megajándékozott minden dolgával, 

szenvedésével, bölcsességével és igazságával, kiengesztelt az Atyával, hogy újra élők és igazak legyünk, és az 

Atyát az ő ajándékával megismerjük és megnyerjük. – Minthogy pedig ez a kegyelem senkinek nem válnék 

hasznára, ha titkon és elrejtve maradna, azért jött el a Szentlélek, és ő is teljesen odaadja nekünk magát; ő oktat 

minket Krisztus emez irántunk tanúsított jótéteményének megismerésére, segít, hogy azt elfogadjuk és 

megtartsuk, hasznosan használjuk és közöljük, növeljük és terjesszük. És ezt úgy belsőképpen, mint 

külsőképpen cselekszi; belsőképpen a hit és egyéb lelki adományok által; külsőképpen pedig az evangélium, a 

keresztség és az oltári szentség által. Mindhárom eszköz vagy mód útján hozzánk jön és Krisztus szenvedését 

reánk alkalmazza és üdvösségünkre fordítja. 
Nagy hitvallás az úrvacsoráról. 1528  

(Luther Márton művei 5: 428-429., ford.: Masznyik Endre) 

 
 

 
 

A Szentháromság ünnepe a történelmi, nyugati keresztény egyházakban elterjedt háromszemélyű egy Isten 

ünnepe, amely a pünkösd utáni vasárnapon tartják meg. Ezen a napon a teremtő, megváltó és megszentelő 

Szentháromság Istent dicsőíti az egyház. 

 Az ünnepet legelőször Lüttichben tartották meg a X. század elején, majd XXII. János pápa elrendelte 

megtartását a római katolikus egyházban. 1334-től vált hivatalossá a Szentháromság ünnepe, de mindhárom ősi 

egyetemes-keresztyén hitvallásunk lényege; hogy a Szentháromság egy, igaz, örök Isten: Atya, Fiú és 

Szentlélek! 
 Az Istent magasztaló himnuszában Pál apostol is őt, a titkok Urát dicsőíti. A titkok az Úréi, s nem tudjuk 

ezeket emberi értelemmel kifürkészni; de kijelentette magát a kikutathatatlan szent Isten, ezért Luther 

Márton szerint: „Tartsuk magunkat Istenhez ott, ahol engedi; az emberré lett Krisztusban, a Megfeszítettben, 

akiben van Pál apostol szerint a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. Benne megmutatja Isten, 

hogy mit kell tudnunk róla, és mit nem.” Amit tudhat róla az ember, azt hittel megvallja az Apostoli- és a 

Niceai hitvallás szavaival. 

 A kevésbe ismert harmadik egyetemes hitvallás; Athanasius hitvallása ezt tanítja: „Az egyetemes-

keresztyén hit pedig ez: az egy Istent a háromságban, a háromságot pedig az egységben tiszteljük. Más személy 



ugyanis az Atya, más a Fiú, más a Szentlélek; de egy az istenségük, egyenlő a dicsőségük, egyformán örök a 

fenségük. Amilyen az Atya, olyan a Fiú, olyan a Szentlélek is: nem teremtetett, végtelen, örökkévaló, 

mindenható Úr. Az örök üdvösséghez azonban szükséges, hogy bizodalmas hittel valljuk: a mi Urunk; Jézus 

Krisztus, Istennek a Fia: – Isten is, és ember is! Ez az egyetemes keresztyén hit; aki ezt nem hiszi bizodalmas és 

tántoríthatatlan hittel, az nem üdvözülhet.” 

 E több mint másfélezer éves ökumenikus hitvallás szavaihoz ma sem lehet semmi mást hozzáfűzni! 

 A Krisztus-követők legfontosabb küldetése, hogy már e földi életükben; szavaikban s tetteikben is 

megdicsőíttessék a Szentháromság Úr Isten! „Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, ki ne 

félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet?!”  
(Forrás: evangelikus.hu; 2009. március 29.)  

 
 

          

       

 
 

 A Dévai Bíró Mátyás Díj alapításáról szóló határozat értelmében a díj odaítélésére a gyülekezet tagjai 

közül bárki ajánlást tehet.  

 Az ajánlásoknak – írásban és indoklással – szeptember első vasárnapjáig, 2017. 09. 03-ig kell a lelkészi 

hivatalba megérkezniük.  

 A díj odaítéléséről – a beérkezett jelöléseket figyelembe véve – az öttagú kuratórium dönt. A díj 

átadására a reformáció havában tartott istentiszteletünkön kerül sor. 

Jakab Béla, a kuratórium elnöke 
 

 
 

 
 

    Tanévzáró családi istentiszteletet tartunk június 18-án, amelyet grillezés követ.   

       Megtekinthetjük a zajzoni képes beszámolót is. 

   Napközis tábor június 26-30. között. 
 

 
MMeennnnyyeeii  AAttyyáánnkk,,  mmiinnddeenneekk  tteerreemmttőőjjee,,  

áldunk, hogy kijelentetted kegyelmed gazdagságát és saját képedre teremtettél minket! 

IIsstteenn  FFiiaa,,  mmiinnddeenneekk  mmeeggvváállttóójjaa,,  

áldunk, hogy értünk emberré lettél, és bűnünkért önmagadat áldoztad fel! 

SSzzeennttlléélleekk  IIsstteenn,,  mmiinnddeenneekk  mmeeggsszzeenntteellőőjjee,,  

áldunk, amiért az evangélium által hitre ébresztettél, és egyházadba hívtál el minket! 

MMiinnddeennhhaattóó  ééss  iirrggaallmmaass  AAttyyaa,,  FFiiúú,,  SSzzeennttlléélleekk  eeggyy  iiggaazz  IIsstteenn,,    

tarts meg bennünket kegyelmedben!  

Ámen. 
(Evangélikus liturgia – szentháromsági imádság alapján) 



 

 
 

 

 
 

 


