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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdés: 

 Hogy merem Istent számon kérni??? 
 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: 458: 1  

(„Aki értem megnyíltál…”)

  Keresztelés:  
Verebes Benedek; Oroszi Mirjam 

 

  Gyermekek az Úr asztala körül 
 

  Felnőtt Konfirmáció: Szűcs Dániel; Kováts 
Orsolya; Csiszár Ágota,  

 

   Fő ének: KÉ 14 („Krisztus enyém…”) 
  Fohász  
   Imádság 
  Olvasmány és Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 

  Ráfelelő ének: 178 („Dicsőség…) 
  Csendes ima 
  Imádság 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: KÉ 22 („Szálljon hangunk…)  
  Áldás    
  HIMNUSZ 
 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

Beszámolók: Egyházmegyei Közgyűlés; 
KeReT-Konfi délután… 

Jövő heti alkalmaink:  
 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: 
Bibliaóra   Csütörtök 1700 Játék Klub 
Péntek  Péntek 1800 Közös IFI  vmint.: Házi 
Biblia Körök  Vasárnap 830: Imacsoport  
Vasárnap 900: Kánon Kör   Vasárnap 1000: 
Istentisztelet és gyerek-Istentisztelet ;  Házi 
Biblia Körök 7 csoportban  hittanórák 

A hittanos napközis táborban még 
vannak helyek nagycsoportostól 
negyedik osztályos gyerekeknek. 
Jelentkezés: Kelemen Zoltánné 
Marcsunál. 

A Hittanos Évzáró Kirándulásról (június 10.) 
Június 3. 1530: Házi Biblia Körök 

Záróalkalma 
Várunk szolgálókat (pogácsa- és 

süteménysütés; vendégek fogadása) a 
június 2-án (1400-1900) templomunk mellé 
szervezett önkormányzati rendezvény 
alkalmából,  megnyitva templomunkat az 
érdeklődők előtt (jelentkezés 
lelkipásztorunknál) 

A könyterjesztésünknél kapható Sóskuti 
Zoltán: Összeesküvők c. CD-je. (1000 Ft) 

Gyülekezeti újságunkból még van 
néhány példány… 

Június 23-ára tervezzük a sashalmi 
Reformátorok terének megtekintését. 
Jelentkezés: 5zabó Zsuzsánál 

Szentháromság Vasárnapi Istentisztelet  
 2018. május 27.  

„Felemelt tekintettel” címmel 
 Igét hirdet és Keresztel: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

 OLVASMÁNY: 2PT 1,12-21 
„12 Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek 
mindezt, és a megismert igazsághoz szilárdan 
ragaszkodtok. 13 De helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi 
porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébresztgesselek 
titeket. 14 Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, 
amint a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. 15 Igyekszem 
azonban, hogy elköltözésem után is mindig megemlékezhessetek 
ezekről. 16 Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg 
veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, 
hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. 17 Mert 
amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen 
szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség: „Ez az én szeretett 
Fiam, akiben gyönyörködöm”, 18 mi hallottuk ezt a mennyből jött 
szózatot, mert együtt voltunk vele a szent hegyen. 19 Ezért 
egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól 
teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg 
felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. 
20 Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája 
sem ered önkényes magyarázatból, 21 mert sohasem ember 
akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől 
indíttatva szóltak az Istentől küldött emberek.” 

 

 ALAPIGE: MT 3,16-17 
„Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, 
és íme, megnyílt az ég, és látta, hogy Isten Lelke mint egy galamb 
aláereszkedik, és őreá száll. És íme, hang hallatszott a mennyből: 
Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” 

 



GYAKRAN „LEHÚZZUK” ISTENT A MAGUNK EMBERI SZINTJÉRE – PEDIG ÉPPEN AZÉRT 
JÖTT EL EMBERI TESTBEN, HOGY „FELHÚZZON” MINKET AZ „Ő ISTENI SZINTJÉRE”! 

 

Vajon milyennek látták az első keresztyének Jézust? Hogyan viszonyultak a 
Szentlélekhez? Hogyan gondolkoztak az Atyáról? 

Jézust Úrnak és Királynak mondták – és hódolattal, teljes ráhagyatkozással, 
engedelmességgel viszonyultak hozzá. Megváltónak és Mesternek tartották – így tele 
volt a szívük hálával, megrendültséggel, tisztelettel és figyelemmel. Igaz ez ránk? 

A Szentlélek áthatotta gondolkodásukat, érzületüket, egész viselkedésüket – 
érzékenyek voltak jelenlétére, vezetésére, szent alázattal figyelmeztek Rá, átélték erejét 
és csodáit! Igaz ez ránk? 

Az Atya felé mély alázattal járultak – jól tudták, milyen Hatalmas, Mindenható, 
Örökkévaló Isten; így azt is átérezték: nem vagyunk Vele „egy súlycsoport”! Igaz ez 
ránk? 

 

Szentháromság Vasárnap van ma. Jézus megkeresztelkedésekor ott látjuk együtt az 
Atyát, a Fiút és a Szentlelket. Két történetben (itt és a Megdicsőülés hegyi jelenetben) 
fordul elő az, hogy az Atya így szól: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm”.  

A legszentebb misztikumba vezet be bennünket mindez – le a sarukkal, Testvérek! 
Mert a hit misztikum is – szent titok, melybe pillanatokra beletekinthetünk…  

Ám nem azért, hogy elemezzük, megfejtsük, birtokoljuk! Elég, ha CSENDBEN 
megállunk, elcsodálkozunk – és hagyjuk, hogy fénye ránk ragyogjon! 

A Szentháromság titkába, egyik „legmeghittebb pillanatába” tekinthetünk bele. Itt 
elakad a szó…, el KELL akadjon a szó…  

A Szentháromságból tan lett. Ostoba példákkal próbáljuk megértetni. „Be akarjuk 
tömni” a magunk nevetséges emberi fogalmaiba, kategóriáiba. A Theologia nagy 
tévútja ez… 

De van ennél nagyobb ÁRULÁS is! Mert a felvilágosodás óta nem tűri az ember, 
hogy valamit ne értsen, ne birtokoljon, ne rendszerezzen!  

Amit pedig nem ért, amire nem tud kategóriákat gyártani, azt babonának, emberi 
fantazmagóriának bélyegzi, nevetségessé teszi (kínjában és tehetetlenségében) – vagy 
egyszerűen nem létezőnek mondja ki. 

A másik „túlmagyarázott” szent titka hitünknek [**] az Úrvacsora. Mennyi tévút, 
szakadás, rossz gyümölcs követte azt, hogy meg akartuk magyarázni a legszentebb, 
legtitokzatosabb és legdrágább csodáját hitünknek! Erről írja Kempis Tamás híres 
írásának végén a következőket: 

"Óvakodnod kell attól, hogy ezt a mélységes mély szentséget kíváncsian és haszontalanul 
vizsgálgasd, hacsak nem akarsz a kételkedés mély örvényében elmerülni. A fölségesnek 
vizsgálója megszédül a dicsőségtől. Többet tud Isten végbe vinni, mint ember érteni. (…) 
Sokan elveszítették áhítatos lelkületüket, mikor vizsgálni próbálták, ami nem rájuk tartozik. 
Hitedet fogják számon kérni tőled és igaz életedet, nem elméd járását és Isten titkainak 
mélységét. Ha azt sem érted, azt sem fogod föl, ami alattad van, ami fölötted van, hogyan 
érthetnéd? Vesd alá magadat Istennek, alázd meg értelmedet a hit előtt, akkor megkapod a 
tudás világosságát hasznod és szükséged mértéke szerint.” (IV/18.) 
Elmondható ez a Szentháromsággal kapcsolatban is. A Krisztus követése elején pedig 

ezt írja: 

„Mi hasznod abból, hogy a Szentháromságról mélyreható vitákba bocsátkozol, ha nincs 
benned alázatosság, s azért nem telik benned kedve a Szentháromságnak? Bizony a 
mélyértelmű szavak nem tesznek szentté és igazzá: viszont az erényes élet kedvessé tesz Isten 
előtt. Inkább kívánom, hogy érezzem a töredelmet, mint hogy tudjam annak meghatározását.” 
(I/1.) 
Mi ragyog ki ezekből a 600 éves sorokból most is fényesen és eligazító módon? Az látszik 

belőle, hogy a csoda, a misztikum, a „föllebentett fátyol” arra való, hogy térdre hulljunk, 
áhítatos lélekkel, ALÁZATTAL és az engedelmességre való készséggel! 

 

Mivel ez elveszni látszik kegyességünkből, hitünk gyakorlásából, azért sok tévutat járunk 
be! Ezért történhet meg, hogy Istent a „vádlottak padjára ültetjük”, perelünk vele, vallatjuk, 
számon kérjük. Mi, a bűnösök a szent és tiszta Istent…! Ezért akarjuk folyton érteni, amit 
csinálni. Mi, az emberek, a teremtmények, akiknél a Teremtő mérhetetlenül nagyon, 
„értelmesebb”…! Ezért merészeljük azt kimondani, hogy igazságtalan. Mi, akik igazság 
tekintetében csak szégyenkezhetünk – akiknek földi igazsága egészen más, mint Istené…! 
Ezért okoskodunk annyit, és nem vagyunk hajlandóak elfogadni és kimondani, hogy vannak 
dolgok, amiket nem értünk, mert nem tudjuk felfogni, vagy egyszerűen Isten elrejtette ezt 
vagy azt előlünk (mert egyszerűen nem tartozik ránk!). Mi, akik még saját magunkat sem 
érjük, ismerjük igazán…! Ezért kérjük számon Istent, hogy ezt vagy azt hogy engedhette 
meg… Mi, attól az Istentől, aki szuverén (és vegyük tudomásul végre!) és azt tehet, amit 
akar! Ezért „szedjük szét” a Bibliát, ezért merjük megkérdőjelezni, „túlelemezni”, „számon 
kérni”… Mi, akik ekkora ajándékot kaptunk, hogy Szentírásunk lehet, hogy Isten szól 
hozzánk általa… Ahogy az Olvasmányban hallottuk: „mert sohasem ember akaratából 
származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szóltak az Istentől küldött emberek.” 

 

Egyre világosabb előttem, hogy a nyugati vallásosság teljesen „kisiklott”, rossz pályán 
van! Megzavart minket földi erőnk, hatalmunk, eredményeink, individuális szabadságunk… 
A régi ember (még a középkorban is!) vagy a keleti emberek alapvetően azt élték meg a 
vallásban, hogy ők kicsik, minden az istenség hatalmában van, aki előtt hódolni kell, akit 
áldozatokkal ki kell engesztelni, AKI FELETTÜNK ÁLL… Így vagyunk mi Istennel? 
Félreértjük Jézus közvetlenségét, közeljöttét… [**] 

Jézus megkeresztelkedésének története felemeli tekintetünket a Szentháromság Istenre, 
hogy végre ANNAK lássuk, AKI Ő igazán – hogy maradjunk végre csendben, 
csodálkozzunk, gyönyörködjünk az Atyával a Fiúban, hódoljunk Előtte és 
engedelmeskedjünk! Ahogy Péter 2. levele írja: „Mert nem kitalált meséket követve 
ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, 
hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének.” Hív, hogy vele és a többi szentíróval együtt 
legyünk szemtanúi a csodáknak, hogy előttünk is feltáruljon a misztikum, hogy térdre hullva 
gyönyörködjünk mi is! 

Mert ez a gyönyörködés, ez a FELEMELT TEKINTET az, ami által átformálódik az 
életünk. Nem a törvény [bár pl. a 119. Zsoltár írója a törvényen túl látva, abban is Isten 
keresi és találja meg!], főleg nem a törvényeskedés, nem az elvárások, nem a saját 
akaraterőnk…! Igen, sajnos e nélkül gyakran „lehúzzuk” Istent a magunk emberi szintjére – 
pedig éppen azért jött el emberi testben, hogy „felhúzzon” minket az „Ő Isteni Szintjére”! 

Olvassuk így Jézus megkeresztelésének történetét! Ünnepeljük így a Szentháromság Egy 
Örök és Igaz Istent!                   Sóskuti Zoltán 


