Hetednapi Adventista Egyház

Hat lecke a Szentháromságról
KÃ©szsÃ©ggel elismerjÃ¼k, hogy nem Ã©rtjÃ¼k teljesen a
SzenthÃ¡romsÃ¡g titkÃ¡t, azt viszont bizonyossÃ¡ggal Ã¡llÃ-tjuk, hogy ez a titok
mÃ©lysÃ©ges bÃ¶lcsessÃ©get, bÃ¡torÃ-tÃ¡st Ã©s kihÃ-vÃ¡st rejt magÃ¡ban egy olyan egyhÃ¡z
szÃ¡mÃ¡ra, mely a JÃ©zus Ã¡ltal Ã-gÃ©rt bõvÃ¶lkÃ¶dõ, kiteljesedett Ã©letet keresi. Nem
szÃ¼ksÃ©ges a titok mÃ©lyÃ©re hatolni ahhoz, hogy megtapasztaljuk annak elõnyeit Ã©s
Ã¡ldÃ¡sait. Sokan nem vagyunk tisztÃ¡ban a modern informatikai eszkÃ¶zÃ¶k - mint
pÃ©ldÃ¡ul DVD, szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©p Ã©s mobiltelefon - pontos mûkÃ¶dÃ©si elvÃ©vel, mÃ©gis
hasznÃ¡ljuk õket, Ã©lÃ¼nk elõnyeikkel, hiszen jÃ³ szolgÃ¡latot tesznek szÃ¡munkra.

Ehhez
hasonlÃ³an a SzenthÃ¡romsÃ¡ggal kapcsolatos bibliai tanÃ-tÃ¡s is sok
megvÃ¡laszolatlan kÃ©rdÃ©st vet fel a hÃ-võ szÃ¡mÃ¡ra, noha kÃ¶zben az egyhÃ¡z jelentõs
Ã¡ldÃ¡sokban Ã©s elõnyÃ¶kben rÃ©szesÃ¼l.

FeltehetjÃ¼k
hÃ¡t a kÃ©rdÃ©st: â€žAz Atya, a FiÃº Ã©s a SzentlÃ©lek egysÃ©gÃ©nek kÃ¼lÃ¶nÃ¶s jellege
milyen tanÃ-tÃ¡st Ã©s mozgatÃ³erõt jelent Krisztus teste, az egyhÃ¡z szÃ¡mÃ¡ra?"

A
SzenthÃ¡romsÃ¡g tagjakÃ©nt Ã©s a test fejekÃ©nt JÃ©zus kÃ©pezi a lÃ©tfontossÃ¡gÃº
lÃ¡ncszemet a SzenthÃ¡romsÃ¡g Ã©s az egyhÃ¡z kÃ¶zÃ¶tt. Az istensÃ©g hÃ¡rom szemÃ©lye a
Krisztuson valÃ³ kapcsolaton keresztÃ¼l magot kÃ-vÃ¡n elÃ¼ltetni az egyhÃ¡zban, hogy
az kivirÃ¡gozva megteljÃ©k Ã©lettel, harmÃ³niÃ¡val Ã©s lendÃ¼lettel. LÃ¡thatjuk, hogy
maga Isten kÃ©pezi az elsõ kÃ¶zÃ¶ssÃ©get, amikor â€žketten vagy hÃ¡rman" (Atya, FiÃº,
SzentlÃ©lek) Ã¶sszegyûlnek az Õ nevÃ©ben.

TekintsÃ¼k Ã¡t a
Biblia SzenthÃ¡romsÃ¡grÃ³l szÃ³lÃ³ tanÃ-tÃ¡sÃ¡t az alÃ¡bbi hat leckÃ©n keresztÃ¼l:

Â

-A
menny Ã©rtÃ©krendjÃ©ben helye van a kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶s fÃ¼ggõsÃ©gi viszonyoknak. A
SzenthÃ¡romsÃ¡g csalÃ¡di kapcsolatok (Atya Ã©s FiÃº, FiÃº Ã©s VigasztalÃ³) segÃ-tsÃ©gÃ©vel
mutatja be Istent a vilÃ¡gnak Ã©s az egyhÃ¡znak. Az Atya, a FiÃº Ã©s a SzentlÃ©lek
kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶s fÃ¼ggõsÃ©gi viszonynak rendelte alÃ¡ magÃ¡t. A SzenthÃ¡romsÃ¡g termÃ©szetÃ©bõl fakadÃ³ - lÃ©teleme a szeretet. A szeretet elõfeltÃ©telez mÃ©g egy
dolgot: a mÃ¡sikra valÃ³ odafigyelÃ©st. Isten nem Ã-rt filozofikus Ã©rtekezÃ©st a
szeretetrõl. AzontÃºl, hogy kÃ¶ztÃ¼nk Ã©lt Fia Ã©s jelenleg a LÃ©lek Ã¡ltal, hogy
bemutassa ki Õ valÃ³jÃ¡ban - Ã¶nmagÃ¡ban is szeretet-kÃ¶zÃ¶ssÃ©get alkot. A JÃ©zus
Krisztus Ã¡ltal Ã©s a JÃ©zus Krisztusra Ã©pÃ-tett egyhÃ¡znak ugyanilyen kapcsolatokat
kell bemutatnia.

http://huc.adventista.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 24 November, 2020, 17:29

Hetednapi Adventista Egyház

Â

-A
mennyei kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõsÃ©g egysÃ©get teremhet. A Biblia fontos elvet tanÃ-t a
SzenthÃ¡romsÃ¡grÃ³l: Isten mindenben, amiben csak rÃ©sze van, egyszerre kÃ-vÃ¡n lÃ¡tni
egysÃ©get Ã©s kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõsÃ©get. A tagok - kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõsÃ©gÃ¼k gazdagsÃ¡ga rÃ©vÃ©n - egymÃ¡st
erõsÃ-tik, Ãºgy, mint egy egÃ©szsÃ©ges egyhÃ¡zban. Egy szerzõ talÃ¡lÃ³an jegyzi meg
kÃ¶nyvÃ©ben: â€žA Titok megtapasztalÃ¡sa valÃ³ban kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõsÃ©geken keresztÃ¼l (Atya,
FiÃº Ã©s SzentlÃ©lek) tÃ¶rtÃ©nik, ugyanakkor egysÃ©g is ez a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõsÃ©gben mÃ©gpedig a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ SzemÃ©lyek kÃ¶zÃ¶ssÃ©ge rÃ©vÃ©n."* A JÃ©zus Ã¡ltal alapÃ-tott
egyhÃ¡z felvÃ¡llalja az Isten Ã¡ltal belÃ© helyezett kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõsÃ©get.

Â

- A keresztsÃ©g kapcsolatokat von maga utÃ¡n.
A keresztsÃ©g a tanÃ-tvÃ¡nyok â€žbelÃ©põjegye" a hÃ-võkkel valÃ³ kÃ¶zÃ¶ssÃ©gbe, Ã©s
nyilvÃ¡nos bizonysÃ¡gtevÃ©s a SzenthÃ¡romsÃ¡ggal fenntartott kapcsolatrÃ³l. Ezen a
kÃ¼lÃ¶nleges alkalmon az Ã–rÃ¶kkÃ©valÃ³ hÃ¡rmas neve JÃ©zus Ãºj kÃ¶vetõjÃ©hez kÃ¶tõdik, aki
ezÃ¡ltal azokkal is kapcsolatba kerÃ¼l, akik elõzõleg hasonlÃ³kÃ©ppen Ã¡tadtÃ¡k
magukat Krisztusnak. â€žMegkeresztellek az Atya, a FiÃº Ã©s a SzentlÃ©lek nevÃ©ben."
Az Ã–rÃ¶kkÃ©valÃ³ erõs, hÃ¡rmas neve megnyugszik a megkeresztelten. A SzenthÃ¡romsÃ¡g
kapcsolatokat Ã©pÃ-t Ã©s Ã¡pol az Ãºjonnan megkeresztelt Ã©s a tÃ¶bbi hÃ-võ kÃ¶zÃ¶tt.

Â

- Az
istentisztelet: talÃ¡lkozÃ¡s Ã©s formÃ¡lÃ³dÃ¡s. JÃ©zus Ã-gÃ©rete szerint a
SzentlÃ©lek minden istentiszteleten megismÃ©tli a pÃ¼nkÃ¶sdi csodÃ¡t - azaz feltÃ¡rja
a hallott beszÃ©d vagy Ã©nek Ã©rtelmÃ©t a hÃ-võ szÃ¡mÃ¡ra. A LÃ©lek szÃ¼ntelen
Krisztusra, mint MegvÃ¡ltÃ³ra irÃ¡nyÃ-tja a figyelmet, majd Krisztussal egyÃ¼tt
rÃ¡mutat az Atya szeretetÃ©re. A SzenthÃ¡romsÃ¡g szerepkÃ¶reinek kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõsÃ©ge arra
tanÃ-t, hogy az istentiszteleten is - ahol az AtyÃ¡t, FiÃºt Ã©s Szentlelket imÃ¡djuk
- van helye a sokfÃ©lesÃ©gnek. A SzenthÃ¡romsÃ¡g imÃ¡datÃ¡ban helye van a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõsÃ©gnek
Ã©s vÃ¡ltozatossÃ¡gnak, mikÃ¶zben a hÃ-võk boldogabb emberrÃ© formÃ¡lÃ³dnak, miutÃ¡n az
Ã‰lõ Istennel talÃ¡lkoznak.

Â

-A
prÃ©dikÃ¡ciÃ³ ajtÃ³t nyithat. Mivel a prÃ©dikÃ¡tor hisz az istensÃ©g hÃ¡rmas
egysÃ©gÃ©ben, beszÃ©deiben vÃ¡ltozatos Ã©s gazdag biblikus kÃ©peken keresztÃ¼l mutatja
be Istent. A SzenthÃ¡romsÃ¡g Isten sok-sok bibliai megnyilatkozÃ¡sa felÃ© fordÃ-tja
a prÃ©dikÃ¡tor figyelmÃ©t, melyek igazoljÃ¡k, hogy Isten - pÃ©ldÃ¡nak okÃ¡Ã©rt - nem
csak Teremtõ, hanem MegvÃ¡ltÃ³ Ã©s Ã‰letadÃ³ is. Minden prÃ©dikÃ¡ciÃ³ Ãºj lehetõsÃ©get
kÃ-nÃ¡l a prÃ©dikÃ¡tornak Ã©s a hallgatÃ³nak egyarÃ¡nt arra, hogy Ãºjabb felismerÃ©sekre
jussanak Isten lÃ©nyÃ©vel kapcsolatban.
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Â

- TesttÃ©lÃ©tel.
Isten csak emberrÃ© vÃ¡lÃ¡s ÃºtjÃ¡n mutathatta meg mÃ©lysÃ©ges szeretetÃ©t az emberisÃ©g
irÃ¡nt, s kÃ¶zben hÃ¡rom, Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³ egysÃ©gben Ã©lõ szemÃ©ly lÃ©tÃ©t is
kinyilatkoztatta. EkkÃ©nt a SzenthÃ¡romsÃ¡g nem csupÃ¡n valami elmÃ©leti fogalom,
hanem olyan titok, amely szolgÃ¡latban Ã©s Ã¶nmaga odaadÃ¡sa Ã¡ltal nyilatkozik meg
az ember elõtt.

HasonlÃ³kÃ©ppen,
egy lelkÃ©sz, presbiter vagy gyÃ¼lekezetvezetõ azzal mutatja meg Istentõl valÃ³
kÃ¼ldetÃ©sÃ©t a helyi gyÃ¼lekezet Ã©letÃ©ben, ha jelen van a szenvedÃ©s Ã©s nehÃ©zsÃ©gek
idejÃ©n, Ã©s idõnkÃ©nt akÃ¡r szavak nÃ©lkÃ¼l is a szenvedõ Ã©s bûnÃ¶s mellett Ã¡ll. A
SzenthÃ¡romsÃ¡g nevÃ©ben megkeresztelt tanÃ-tvÃ¡nyok elhagyjÃ¡k vÃ©dett zÃ³nÃ¡jukat, hogy
idegenekkel talÃ¡lkozzanak Ã©s megbarÃ¡tkozzanak velÃ¼k. A SzenthÃ¡romsÃ¡g mintakÃ©nt
Ã¡ll elõttÃ¼nk arra, hogy elhagyva a csalÃ¡di Ã©s gyÃ¼lekezeti barÃ¡tokat azok utÃ¡n
menjÃ¼nk, akik kÃ-vÃ¼l Ã¡llnak kÃ¶reinken. A belsõ kÃ¶rt alkotÃ³ HÃ¡rom SzemÃ©ly mindig
kÃ©szsÃ©ggel fordul a vilÃ¡g felÃ©, hogy elmenjen Ã©s megmentsen annyi embert,
amennyit csak lehetsÃ©ges. A â€žHÃ¡romsÃ¡g" elve pluralitÃ¡sra Ã©s befogadÃ¡sra Ã©pÃ¼l,
azok begyûjtÃ©sÃ©re, akik elszigeteltnek, tÃ¡volinak vagy magÃ¡nyosnak Ã©rzik
magukat.

VÃ©gÃ¼l, a
SzenthÃ¡romsÃ¡g bibliai tanÃ-tÃ¡sa rÃ¡mutat arra, hogy a kÃ¶zÃ¶s Ã©let - a mennyben
vagy a fÃ¶ldÃ¶n - csak Ãºgy lehet sikeres, ha az elfogadÃ¡s Ã©s megosztÃ¡s fogalmaira
Ã©pÃ¼l, ha a szolgÃ¡lat, megbeszÃ©lÃ©s Ã©s egyetÃ©rtÃ©s lÃ©gkÃ¶re Ã¶vezi kÃ¶rÃ¼l, Ã©s ha az
ember csillapÃ-thatatlan vÃ¡ggyal keresi a mÃ¡sok Ã¶rÃ¶mÃ©t. Isten mindent
megmutatott a SzenthÃ¡romsÃ¡gban betÃ¶ltÃ¶tt elvekrõl, Ã©s azt szeretnÃ©, ha a
SzenthÃ¡romsÃ¡gban igazÃ¡n hÃ-võ nÃ©pe ugyanÃ-gy megmutatnÃ¡ a vilÃ¡gnak az evangÃ©lium
gyÃ³gyÃ-tÃ³ erejÃ©t.

Â

*Â L. Boff: Trinity
and Society, 3. o. (1988)

Wim Altink
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