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HÁRMAS BIZONYOSSÁG 
 

„Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: a Lélek, a víz, a vér; és ez a három egy.” 1 Jn 5,7-8 

A bizonyságtétel hetei után vagyunk, amikor ifjak és felnőttek szájából is szólt a hitvallás: Istenhez 

kötjük életünket, mert benne kincsre találtunk. A bizonyságtételek sorozatában ma Szentháromság 

vasárnapján egy különleges bizonyságról olvasunk, méghozzá Isten saját bizonyságtételéről. 

Egyes kéziratok kiegészítik, hogy a mennyben az Atya, az Ige és a Szentlélek tesznek megegyező 

bizonyságot. Ezt láthatjuk is a Szentírás más részeit olvasva: ahogy az Atya megígéri a bűnből 

szabadítót, ahogy a Lélek által a próféták meghirdetik, és ahogy Jézus megjelenésekor az Atya hangja 

és a Lélek leszállása hitelesíti Isten Fiának szolgálatát, annak kezdetén. 

A folytatás – melyet mai szakaszunkban olvasunk – Istennek földi bizonyságtételéről szól, mely a 

Lélek, a víz, a vér által jut el hozzánk. Legelőször a Lélek, akiről valljuk, hogy amit csak Istenről 

tudunk, azt mind a Szentlélek adja tudtunkra. Ő a jel, melyet felfogva az üzenet megérkezik. Ő az 

erőtér, melyben megérezzük Isten jelenlétét. Ő is itt munkálkodik közöttünk. Vele van közvetlen 

kapcsolatunk, s általa az Isten teljességével.  

A víz. A megtisztítás lehetőségét hordozza magában ez a kép, ahogyan a keresztség kapcsán is 

látjuk. Isten előtt csak tisztán állhat meg az ember. Nem lehet semmi folt, semmi szenny. És bizony 

azt elmondjuk, megénekeljük, hogy bizony vannak szennyes dolgaink: gondolatunk, lelkünk, tetteink. 

Isten előtt viszont semmi ilyen nem fér meg. Ezért kegyelem, hogy el tudjuk mondani: Ő megtisztított, 

új életet adott: Jézus bűntelenségével ruházott fel. 

A vér. Az áldozat jelképe: életet adni az életért. Önmagában meglehetősen önző gondolat lenne, 

hogy az ártatlan bárány, akinek semmi köze nincs a bűneimhez, ő haljon meg, mert rá hárítom 

mindazt a rosszat, ami bennem van. De Jézusban maga az Isten ajánlja fel ezt a lehetőséget: Isten 

maga veszi le rólunk és helyezi az ő Fiának a vállára mindazt, ami minket terhelt. Ezért 

kimondhatatlanul hatalmas érték ez az áldozat számunkra. 

A Lélek, a víz, a vér; és az ő bizonyságtételük egy. A mi Urunkról, megváltónkról, a Szentháromság 

Isten munkájáról adnak bizonyságot. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Keresztelés örömünnepén lehetünk együtt. Szakmáry Zoltán és Vajda Zsófia második gyermeke, 

Fülöp részesült a sákramentumban. Isten áldása kísérje a kisgyermek életét és az egész családot! 

2. Mai vasárnapunkon a református egység napját ünnepeljük, e mai délelőttön, Kolozsváron tartják 

a közös ünnepi rendezvényt. Egyházmegyénk küldöttségében Apostagi Zoltán gondnok testvérünk is 

részt vesz ezen az ünnepi alkalmon. 

Ehhez kapcsolódva számolok be a gyülekezetnek azon tervről, miszerint testvérgyülekezeti 

kapcsolatot kezdeményezünk Marosdécse református közösségével. Ennek szervezése és presbitériumi 

megtárgyalása a következő hetek feladata. Isten áldja meg református közösségünket határokon belül 

és kívül is! 

3. Alkalmaink 

Kedden 18 órától tartjuk az Imaórát. 

Szerdán 18 órakor folytatjuk a Bibliakört. (1 Tim 6,3-10) 

Vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön Zsengellér-Kekk Edina végez szolgálatot. Jöjjünk 

és hívogassunk másokat is. 

Két hét múlva, június 5-én tartunk hittanévzáró istentiszteletet, melyet egy családi piknik követ majd 

a martonvásári parkban. Készülhetünk erre jó előre, megbeszélve egymás közt mindazok, akik 

szeretnének ehhez a naphoz csatlakozni. Az egész gyülekezetet várjuk! 



 

4. Nyári táborok előkészületben: 

Július 1-3. Galyatető – ifjúsági hétvége (gyülekezetünk fiataljainak) 

Július 11-15. Nyári hittanos táborhét (5-12 éveseknek) 

Július 18-22. VIFI – egyházmegyei ifjúsági hét Gyenesdiáson 

E hónap végéig várjuk a jelentkezéseket ezekre a nyári táborokra! 

5. Gyülekezeti közvélemény kutatást tartunk az Úrvacsoravétel módjáról. A következő két 

vasárnapon szeretnénk megkérdezni a gyülekezet tagjait, ki hogyan venné a bort szívesebben: külön 

kelyhekből vagy közös kehelyből. A felmérés egy presbiteri döntés előkészítésének része. 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 

 


