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BEVEZETŐ

Visszatekintve az egyháztörténelemben azt látjuk, hogy az „Istenség” kérdése
körül szinte a második-harmadik század óta állandó viták vannak. Egyistenhitet
vagy többistenhitet tanít a Biblia?

Mit mond a Biblia arról, hogy kicsoda Isten? A következő tanulmányban meg-
vizsgáljuk az Írásokat, hogy valójában mit is mond maga a Biblia az Atyáról, a
Fiúról és a Szent Lélekről.

Az Ige azt tanácsolja:

„Igyekezz kipróbált munkásként megállni Isten előtt, mint aki nem vall
szégyentt, és helyesen hasogatja az igazság beszédét.” (2Timóteus 2:15)

Ez lesz a motónk a tanulmány során.
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I. FONTOS ÉS MEGÉRTHETŐ

1. Elégedet Isten, amikor népe nem ismeri Őt?

Hóseás 4:1 Halljátok meg az ÚR beszédétt, Izráel fait, mert pere van az ÚRnak a
föld lakóivalt, mert nincs igazságt, nincs szeretet és nincs istenismeret a földön.

2. Mi az ember legfőbb dolga?

Prédikátor 12:15 Mindezt hallva ez a dolgok summája: Féld Istentt, és tartsd meg
parancsolataitt, mert ez az ember legfőbb dolga!

3. Mit jelent az „Istent félni”?

A bibliai írók gyakran éltek a gondolat-párhuzam stíluseszközével: ugyanazt a
gondolatot gyakran többször is megismételték más szavakkal, hogy jobban kife-
jezzék a mondat értelmét:

Példabeszédek 1:7 Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és erkölcsi
tanítást csupán a bolondok vetik meg.
Példabeszédek 9:10 A bölcsesség kezdete az ÚR félelmet, és a Szentnek ismerete ad
értelmet.
Példabeszédek 2:5 Akkor megérted az ÚR félelmétt, és eljutsz Isten ismeretére.
☞ „Az Úrnak félelme” = „Isten ismerete”.

4. Mi az első üzenet, amit az utolsó napokban hirdetni kell?

Jelenések 14:7 És hangosan ezt mondta: Féljétek Istentt, és adjatok neki dicsőségett,
mert eljöt ítéletének órájat, és imádjátok aztt, aki teremtete a mennyett, a földett, a
tengert és a vizek forrásait. 
☞ Az első angyali üzenet része, hogy helyreállítja a helyes Isten-ismeretet.

5. Szükséges ismerni Istent?

Hóseás 4:6 Elvész a népemt, mert ismeret nélkül való. Mivel megveteted az ismere-
tett, én is megvetlek téged: nem leszel a papom. Mivel elfeledkeztél Istened törvé-
nyérőlt, én is elfeledkezem faidról.
Hóseás 6:6  Mert szeretetet kívánokt, nem pedig áldozatott, Isten ismeretét inkábbt,
mint égőáldozatokat.
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6. Miért olyan fontos ismerni Istent?

János 17:3 Az pedig az örök élett, hogy megismerjenek tégedt, az egyedül igaz Istent
és akit elküldtélt, a Jézus Krisztust.
2Péter 1:2 Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen az Istennek és Jézusnakt, a
mi Urunknak megismerésében.

7. Mit foglal magában „Isten ismerete”?

a. Tudni, hogy ki Isten

2Timóteus 1:12 Ezért is szenvedem ezekett, de nem szégyellemt, mert tudomt, kinek
hitemt, és meg vagyok győződve rólat, hogy a nála letet kincsemet meg tudja őrizni
arra a napra.
☞ Pál tudta, hogy ki Isten, ezért tudta hirdetni Őt azoknak, akik ismeretlenül
imádták (l. Apostolok cselekedetei 17:23).

b. Ismerni az Ő útjait/dicsőségét/jellemét

2Mózes 33:13 Most azértt, ha kedvet találtam előtedt, ismertesd meg velem utadatt,
hogy ismerjelek tégedt, és kedvet találhassak előted. És gondold megt, hogy e nép a
te néped. 
2Mózes 33:18 Így felelt Mózes: Kérlekt, mutasd meg nekem dicsőségedet! 
☞ Isten útja = Isten dicsősége.

2Mózes 34:6-7 Az ÚR pedig elvonult előtet, és így kiáltot: Az ÚRt, az ÚRt, irgalmas
és kegyelmes Istent, késedelmes a haragrat, nagy az irgalmassága és igazsága. Irgal-
mas marad ezerízigt, megbocsát hamisságott, vétket és bűnt. De nem hagyja a bűnt
büntetlenült, meglátogatja az atyák vétkéért a fakat és unokáikat harmad- és ne-
gyedízig.
☞ It Isten jelleme az Ő dicsősége.

1János 4:7-9 Szereteimt, szeressük egymástt, mert a szeretet Istentől vant, és mindazt,
aki szerett, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szerett, nem ismerte meg Is-
tentt, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretetet, hogy
az ő egyszülöt Fiát küldte el Isten a világrat, hogy éljünk általa.
☞ Ismerni Istent = Szeretni Őt és az embereket, mert Ő maga a szeretet.

c. Megtartani az Ő parancsolatait

Titusz 1:16 Azt valljákt, hogy ismerik Istentt, de cselekedeteikkel tagadjákt, mert utá-
latosakt, engedetlenek és minden jó cselekedetre alkalmatlanok.
Isten ismerete engedelmességhez vezet. A tantétel nem végcél, csak eszköz, ami

4



által jobban megismerhetjük Istent, és közelebb kerülhetünk Hozzá.

8. Mit tegyek, hogy jobban megismerjem Istent?

Példabeszédek 2:3-5  Igent, ha bölcsességért kiáltaszt, és értelemért emeled föl sza-
vad; ha keresed aztt, mint az ezüstött, és mint a kincseket kutatodt, akkor megérted
az ÚR félelmétt, és eljutsz Isten ismeretére.

9. Megtudhatjuk, hogy kicsoda Isten? Kinyilatkoztata magát 
nekünk Igéjében?

Róma 1:20 Mert ami benne láthatatlant, tudniillik az ő örökkévaló hatalma és is-
tenséget, a világ teremtésétől fogva alkotásaiból megérthető és meglátható. Nincs te-
hát mentség számukra.
1János 5:20 De tudjuk azt ist, hogy Isten Fia eljött, és értelmet adot nekünk arrat,
hogy megismerjük az igazatt, és mi az igazbant, az ő Fiábant, Jézus Krisztusban va-
gyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.

10. Mi az egyedüli dolog, amivel dicsekedhetünk?

Jeremiás 9:23-24  Ezt mondja az ÚR: A bölcs ne dicsekedjék a bölcsességévelt, az
erős ne dicsekedjék az erejévelt, a gazdag ne dicsekedjék a gazdagságával! Hanem
aki dicsekszikt, azzal dicsekedjékt, hogy értelmest, és ismer engemt, hogy én vagyok az
ÚRt, aki kegyelmett, jogot és igazságot gyakorlok e földönt, mert ezekben telik kedvem
– így szól az ÚR.
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II. KI A BIBLIA ISTENE????

1. Az Ószövetség szerint hány Isten van?

5Mózes 6:4 Halld Izráel : az Úrt, a mi Istenünkt, egy Úr! (Károli)

5Mózes 4:35 Csak te láthatad ezekett, hogy megtudd: az ÚR az Istent, és nincsen
más rajta kívül!
Jeremiás 10:10  De az ÚR valóságos Istent, élő Isten őt, örökkévaló Király. Haragja
előt megrendül a földt, és a nemzetek nem tudják elviselni fölindulását.
☞ Lásd még a 6. kérdést.

2. Az Újszövetség szerint hány Isten van?

1Korinthus 8:4 Tehát ami a bálványáldozati hús evését illetit, tudjukt, hogy nincs
bálvány a világont, és hogy Isten sincs senki mást, hanem csak egy.
Efézus 4:6 Egy az Istene és Atyja mindeneknekt, aki mindenek felet vant, mindent
áthatt, és mindenben jelen van.
1Timótheus 2:5 Mert egy az Istent, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az
ember Krisztus Jézust,
Jakab 2:19 Te hiszedt, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszikt, és reteg-
nek.

3. Ki a legalkalmasabb személy arra, hogy az igaz Istenről tanítson 
minket?

János 1:18 Az Istent soha senki nem látat, az egyszülöt Fiút, aki az Atya kebelén
vant, az jelentete ki őt.
János 3:11 Bizonyt, bizony mondom nekedt, amit tudunkt, azt mondjukt, és amit lát-
tunkt, arról teszünk bizonyságott, és a mi bizonyságtételünket nem fogadjátok el.

4. Jézus szerint

a. Ki az „egyedül igaz Isten”?

János 17:3 Az pedig az örök élett, hogy megismerjenek tégedt, az egyedül igaz Istent
és akit elküldtélt, a Jézus Krisztust.
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b. Mit mondot Jézus, kihez imádkozzunk?

Máté 6:9-13 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánkt, aki a mennyekben vagyt, szen-
teltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országodt, legyen meg a te akaratodt, amint a
mennybent, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk mat, és bo-
csásd meg a vétkeinkett, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknekt, és
ne vígy minket kísértésbet, de szabadíts meg a gonosztólt, mert tiéd az országt, a ha-
talom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

c. Melyik az első az összes parancsolat közül?

Márk 12:28-32 Akkor odament hozzá az egyik írástudót, aki hallota a vitájukatt, és
tudtat, hogy jól megfelelt nekikt, és megkérdezte tőle: Melyik az első az összes paran-
csolat közül? Jézus pedig azt felelte neki: Ez az első: Halldt, Izráelt, az Úrt, a mi Iste-
nünk az egyetlen Úr. Szeresd azért az Uratt, a te Istenedet teljes szívedbőlt, teljes lel-
kedbőlt, teljes elmédből és minden erőddel. Ez az első parancsolat. A második pedig
ehhez hasonló: Szeresd felebarátodatt, mint magadat. Nincs mást, ezeknél nagyobb
parancsolat. Akkor azt mondta neki az írástudó: Jól vant, Mestert, helyesen mond-
tadt, hogy egy Isten vant, és rajta kívül nincs más.
☞ Isten megismerése szükséges ahhoz, hogy szeretni tudjuk Őt. Isten helyes is-
merete létfontosságú a Vele való kapcsolatunkhoz. Az írástudó egyetértet, hogy
csak egy Isten van, és nincsen kívüle más.

d. Kijavítota Jézus az írástudót?

Márk 12:34 Jézus  pedig látvat,  hogy bölcsen feleltt,  azt  mondta neki:  Nem vagy
messze az Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni.
☞ Az írástudó hite az egész zsidó nép hitét tükrözte. A zsidók csak egy Istenben
hitek.

János 8:41 Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Azt mondták azért neki: Mi nem
paráznaságból születünkt, egy atyánk vant, az Isten.

e. Ki a zsidók Istene?

János 8:54 Jézus így válaszolt : Ha én dicsőítem magamatt, az én dicsőségem sem-
mi; az én Atyám azt, aki dicsőít engemt, akiről azt mondjátok: „Ő a mi Istenünk.”
☞ Lásd még Róma 3:29.
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f. Kit fognak az igazi imádók imádni?

János 4:21-23 Jézus azt mondta neki: Asszonyt, hidd el nekemt, hogy eljön az órat,
amikor nem is ezen a hegyent, nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni az Atyát. Ti
azt imádjátokt, akit nem ismertekt, mi azt imádjukt, akit ismerünkt, mert az üdvös-
ség a zsidók közül támad. De eljön az órat, és az most vant, amikor az igazi imádók
lélekben és igazságban imádják az Atyátt, mert az Atya is ilyen imádókat keres
magának.

5. Az apostolok szerint ki az egyedüli Isten?

1Korinthus 8:6 Mindazáltal nekünk egy Istenünk vant, az Atyat, akitől van a min-
denségt, és mi is érte vagyunkt, és egy Urunkt, Jézus Krisztust, aki által van a minden-
ségt, és mi is őáltala.
Jakab 3:9 Ezzel áldjuk az Istent és Atyátt, és ezzel átkozzuk az emberekett, akik az
Isten hasonlatosságára teremtetek: (Károli)

Róma 15:6 Hogy egy szívvelt, egy szájjal dicsőítsétek Istentt, a mi Urunk Jézus Krisz-
tusnak Atyját.
Efézus 4:6 Egy az Istene és Atyja mindeneknekt, aki mindenek felet vant, mindent
áthatt, és mindenben jelen van.
2Korinthus 1:3 Áldot az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyjat, az irgal-
masság Atyja és minden vigasztalás Istene.

6. Ki az élő és igaz Isten?

1Tessalonika 1:9-10 Mert azok maguk hirdetik felőlünkt, milyen fogadtatásban
volt részünk nálatokt, és miként fordultatok a bálványoktól Istenhezt, hogy az élő és
igaz Istennek szolgáljatokt, és várjátok az ő Fiát a mennybőlt, Jézustt, akit feltámasz-
tot a halotak közült, és aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.
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III. AZ ATYA ISTEN MINDENEK FELETT VALÓ URALMA

Mit mond a Biblia az Atya mindenek felet való uralmáról? Íme néhány tény az
Atya Istenről, ami fényt vet a témára:

1. Az Atya minden létező dolog legvégső Forrása

1Korinthus 8:6 Mindazáltal nekünk egy Istenünk vant, az Atyat, akitől van a min-
denségt, és mi is érte vagyunkt, és egy Urunkt, Jézus Krisztust, aki által van a minden-
ségt, és mi is őáltala.
2Korinthus 5:18 Mindez pedig Istentől vant, aki megbékéltetet minket magával Jé-
zus Krisztus általt, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.
Róma 11:36 Mert  tőlet,  általa  és  érte  van minden.  Övé a  dicsőség mindörökké.
Ámen.
Efézus 3:14-15 Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről neveztetik minden
nemzetség mennyen és földönt,

2. Az Atya Krisztus Istene

a. Földi léte alat

Máté 27:46 Kilenc óra tájban Jézus hangosan így kiáltot fel : „Elóit, elóit, lámá sa-
baktáni!” Azaz: „Én Istenemt, én Istenemt, miért hagytál el engemet?”

b. Feltámadása után

János 20:17 Jézus azt mondta neki: Ne érints engemt, mert még nem mentem fel az
Atyáhozt, hanem menj az én testvéreimhezt, és mondd meg nekikt, hogy felmegyek az
én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.
Efézus 1:3 Áldot a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyjat, aki megáldot minket
mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. (Új protestáns fordítás)

Jelenések 3:12 Aki győzt, oszloppá teszem azt az én Istenem templomábant, és on-
nan nem kerül ki többét, és felírom rá az én Istenem nevétt, és az én Istenem városá-
nak nevétt, az új Jeruzsálemétt, amely a mennyből száll alá az én Istenemtőlt, és az
én új nevemet.
☞ Lásd még Zsidók 1:9; 1Péter 1:3.
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3. Kizárólag az Atyát nevezik Magasságosnak

a. Az Atya a „Felséges”

Hasonlítsd össze a következő két verset:

Zsoltárok 78:17 Mégis folyton vétkeztek ellenet, és lázadoztak a Felséges ellen a
pusztában.
Ézsaiás 63:8-10 Azt mondta: Bizonyt, ők mégis az én népemt, faimt, akik nem csal-
nak meg. És így szabadítójuk let nekik. Minden szenvedésüket ő is megszenvedtet,
és  arcának angyala szabadítota meg őkett,  szeretetében és  kegyelmében váltota
meg őkett, fölvete és hordozta őket a régi idők minden napján. Ők azonban enge-
detlenek voltakt, és megszomorítoták szent lelkét. Ezért ellenségükké lett, és harcolt
ellenük.
☞ Ezek az igeversek az Atya Istenről beszélnek. Ézsaiásnál két Lény van meg-
említve: az Atya Isten, akit szabadítójuknak nevez, és Krisztus, az Ő arcának an-
gyala.

b. Jézus a „Magasságos Fia”

Márk 5:7 Majd hangosan így kiáltot: Mi közöm hozzádt, Jézust, a magasságos Isten
Fia? Az Istenre kérlekt, ne kínozz engem!
Lukács 8:28 Amikor megláta Jézustt, felkiáltott, leborult eléjet, majd hangosan azt
mondta: Mi közöm hozzádt, Jézust, a felséges Istennek Fia? Kérlekt, ne gyötörj engem!
☞ A fenti  versek világosan különbséget tesznek az Atya és a Fiú közöt. Az
Atyát a Magasságosként említik, míg Jézust a Magasságos Isten Fiának nevezik.

4. Az Atya idősebb Jézusnál

János 14:28 Hallotátokt, hogy én azt mondtam nektek: Elmegyekt, és eljövök hozzá-
tok. Ha szeretnétek engemt, örülnétekt, hogy az Atyához megyekt, mert az Atya na-
gyobb nálam.
☞ A nagyobb szó a fenti szövegben a görög meizon kifejezésből származik, ami
idősebbet is jelent, ahogy Róma 9:12-ben van fordítva: „megmondatot neki: az
idősebb szolgál a fatalabbnak.” (angol fordítás)

5. Az Atya nagyobb mindennél

János 10:29 Az én Atyámt, aki nekem adta őkett, nagyobb mindeneknélt, és senki
sem ragadhatja ki őket az én Atyám kezéből.
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6. Az Atya Krisztus feje

1Korinthus 11:3 Szeretnémt, hogy tudjátokt, hogy minden férfnak a feje Krisztust, az
asszonynak a feje pedig a férft, a Krisztusnak a feje pedig Isten.

7. Az Atya mindenek felet van

Efézus 4:4-6 Egy a testt, és egy a Lélekt, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok
is. Egy az Úrt, egy a hitt, egy a keresztség. Egy az Istene és Atyja mindeneknekt, aki
mindenek felet vant, mindent áthatt, és mindenben jelen van.

8. Az Atya a Menny és a Föld Ura

Máté 11:25 Abban az időben Jézus ezt mondta: Magasztallakt, Atyámt, mennynek
és földnek Urat, hogy elrejteted ezeket a bölcsek és az értelmesek előlt, de kijelentet-
ted a kisgyermekeknek.
☞ Lásd még Lukács 10:21. Ezen felül a Biblia arról is ad kinyilatkoztatást ne-
künk, milyen dolgokat kapot Jézus az Atyjától. Ezáltal még jobban megérthet-
jük az Atya Isten mindenek felet való uralmát.

9. Mit kapot Jézus az Atyjától?

a. Az életét

János 5:26 Mert ahogy az Atyának élete van önmagábant, úgy a Fiúnak is megadtat,
hogy élete legyen önmagában.

b. Hatalmát és tekintélyét

Máté 28:18 Jézus pedig hozzájuk mentt, és azt mondta nekik: Nekem adatot min-
den hatalom mennyen és földön.

c. Királyságát

Dániel 7:14 És hatalomt, dicsőség és uralom adatot (adot - Károli) nekit, hogy min-
den népt, nemzet és nyelv őt tisztelje. Hatalma örökkévaló hatalomt, amely nem szű-
nik megt, és királysága sem pusztul el.
Lukács 1:32 Ő nagy leszt, és a Magasságos Fiának hívják majdt, és neki adja az Úr
Isten Dávidnakt, az ő atyjának trónját.
☞ Lásd még 1Korinthus 15:24-28; Efézus 1:22.
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d. Jogot arra, hogy imádják

János 5:22-23 És az Atya nem ítél senkitt, hanem az ítéletet is teljesen a Fiúnak
adta átt, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiútt, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem
tiszteli a Fiútt, nem tiszteli az Atyát semt, aki elküldte őt.
☞ Lásd még Apostolok cselekedetei 2 :36; Filippi 2:9-10; Zsidók 1:6.

e. A nevét

Filippi 2:9-10 Ezért Isten is felmagasztalta őtt, és olyan nevet ajándékozot nekit,
amely minden név fölöt valót, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljont, meny-
nyeiekét, földieké és a föld alatiaké.
Zsidók 1:4 Annyival feljebb való az angyaloknált, amennyivel náluk különb nevet
örökölt.

f. Mindent

János 3:35 Az Atya szereti a Fiútt, és kezébe adot mindent.
János 13:3 Jézust, tudvat, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött,
és Istenhez megy.
☞ Lásd még Zsidók 1:2. A fenti bizonyítékok elegendőek ahhoz, hogy az Atya
Isten mindenek felet való uralmát bizonyítsák. De ez által nem csökkentjük Jé-
zusnak, Isten Fiának a tekintélyét, értékét és istenségét. Az Atya és a Fiú egyen-
lőségét az 5. tanulmány mutatja be részletesen.
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IV. KI JÉZUS????

1. Kinek mondta magát Jézus?

János 10:36 Arról mondjátok-e tit, hogy káromlást szólt, akit az Atya megszenteltt, és
elküldöt a világbat, mivelhogy azt mondtam: az Isten Fia vagyok?

2. Mit mondot az Atya Isten Jézus személyazonosságával 
kapcsolatosan?

Máté 3:16-17 Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépet a vízbőlt, és ímet,
megnyílt neki a mennyt, és látat, amint az Isten Lelke leszáll rát, mint egy galamb.
És ímet, egy mennyei hang ezt mondta: Ez az én szeretet Fiamt, akiben gyönyörkö-
döm.
Máté 17:5 Még beszéltt, amikor fényes felhő borítota be őkett, és szózat hallatszot
a felhőből: Ez az én szeretet Fiamt, akiben gyönyörködömt, őt hallgassátok.

3. A tanítványok kinek tartoták Jézust?

Máté 16:15-16 És ti kinek tartotok engem? – kérdezte őket. Simon Péter pedig így
válaszolt : Te vagy a Krisztust, az élő Isten Fia. 
János 11:27 Azt mondta neki: Igent, Uramt, én hiszemt, hogy te vagy a Krisztust, az
Isten Fiat, akinek el kellet jönnie a világra.
Máté 14:33 A hajóban levők pedig leborultak előtet, és ezt mondták: Bizonyt, Isten
Fia vagy!
Apostolok cselekedetei 9 :20 És azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézustt,
hogy ő az Isten Fia. 

4. A bukot agyalok tudták, hogy Jézus Isten Fia?

Lukács 4:3 Akkor az ördög így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagyt, mondd ennek a kő-
nekt, hogy változzék kenyérré!
Lukács 8:28 Amikor megláta Jézustt, felkiáltott, leborult eléjet, majd hangosan azt
mondta: Mi közöm hozzádt, Jézust, a felséges Istennek Fia? Kérlekt, ne gyötörj engem!
Márk 5:7 Majd hangosan így kiáltot: Mi közöm hozzádt, Jézust, a magasságos Isten
Fia? Az Istenre kérlekt, ne kínozz engem!
☞ Sátán és a bukot angyalok már bukásuk előt ismerték Isten Fiát, és meg is
valloták, hogy tudják, kivel van dolguk.
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5. Kit neveznek még az Írások „Isten fiának”?

Lukács 3:38 Ez Énósé (fa, lásd 23. vers)t, ez Sétét, ez Ádámét, ez pedig Istené.
☞ Ádám Isten teremtés általi fa (1Mózes 5:1). Az angyalok is (Jób 38:7).

1János 3:1 Lássátokt, milyen nagy szeretetet adot nekünk az Atya: Isten gyermekei-
nek neveznekt, és azok is vagyunk! A világ azért nem ismer minkett, mert nem is-
merte meg őt.
☞ Mi is Isten fai vagyunk örökbefogadás által (Róma 8:15).

6. Milyen értelemben Fia Krisztus Istennek?

1János 4:9 Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretetet, hogy az ő egyszü-
löt Fiát küldte el Isten a világrat, hogy éljünk általa.
☞ Jézus nem teremtés általi fú, mint Ádám; sem örökbefogadás általi, mint mi;
Hanem Ő az egyszülöt Fiú; azért Fiú, mert az Atyától születet.

János 3:16 Mert úgy szerete Isten a világott, hogy az ő egyszülöt Fiát adtat, hogy aki
hisz őbennet, el ne vesszent, hanem örök élete legyen.
☞ Az, hogy Isten egyszülöt Fiát adta, azt mutatja, hogy Istennek már a földi
megszületése előt is Fia volt az, akit odaadot.

7. Mikor vált Jézus az ember Fiává?

Galata 4:4 Amikor azonban eljöt az idő teljességet, elküldte Isten az ő Fiátt, aki asz-
szonytól születet a törvénynek alávetve.
Lukács 1:31 És ímet, fogansz méhedbent, és fút szülszt, akinek a neve JÉZUS.
☞ Jézus akkor vált az ember Fiává, amikor Mária megszülte; vagyis megtestesü-
lésekor.

8. Mikor születet Jézus az Atyától?

Mikeás 5:2 De tet, Efrátának Betlehemet, bár kicsiny vagy Júda nemzetségei között,
belőled származik azt, aki uralkodni fog Izráelen; akinek származása a kezdetekig
nyúlik visszat, az ősidők napjáig.
☞ A származás eredetet is jelent. Jézus az ősidők napjában, az örökkévalóságban
születet.
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9. Mi történt az örökkévalóság napjaiban?

Példabeszédek 8:22-30 Az ÚR útjának kezdetéül szerzet engemt, az ő munkái előt
régen. Örök időktől fogva fölkentje vagyokt, ősidőktőlt, a föld kezdetétől fogva. Ak-
kor születemt, amikor még nem voltak mélységekt, mikor még semmiféle vízzel teli
forrás nem volt.  Mielőt a hegyek leülepedtekt,  a halmok előt születem. Akkort,
amikor még nem formálta meg a földet és a mezőket és a világ első porszemét. Ot
voltamt, amikor az eget készítetet, amikor a látóhatárt a mélység fölöt kijelölte.
Mikor megszilárdítota a felhőket odafönnt, amikor erőre kaptak a mélység forrá-
sai. Mikor megszabta a tenger határaitt, hogy a vizek át ne hágják parancsát. Mikor
kimérte e föld alapjaitt,  mellete voltam mint kézműves.  Gyönyörködöt bennem
mindennapt, mindig ot játszotam színe előt.
☞ A fenti idézetben a bölcsesség nevében Jézus beszél (vö. 1Korinthus 1:24. 30;
Kolossé 2:3).  Krisztus az  olvasót  abba a korba vezeti  it vissza,  amikor Ő az
Atyától szereztetett, ill. születet – minden dolog teremtése előt.

10. Utal az Ige Isten Fiára betlehemi születése előt is?

Példabeszédek 30:4 Ki ment föl az égbet, és ki szállt le onnan? Ki fogta össze mar-
kába a szelet? Ki kötöte köntösébe a vizet? Ki szabta meg a föld minden határát?
Tudod-et, mi a nevet, és mi a fának neve?
Dániel 3:25 Ő pedig így szólt : Ímet, én négy férft látok szabadon járkálni a tűzbent,
és semmi sérülés nincs rajtukt, és a negyediknek az ábrázata olyant, mint egy isten
fáé. (mint Istennek Fiáé – angol King James fordítás)

Zsoltárok 2:12 Csókoljátok a Fiútt, hogy meg ne haragudjékt, és el ne vesszetek az
útont, mert hamar fölgerjed haragja. Boldogok mindazokt, akik benne bíznak!

11. Tanítota Jézus földi élete során, hogy Ő az Atyától származot?

János 8:42 Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátokt, szeretnétek en-
gem: mert én az Istentől származtam és jötem; mert nem is magamtól jötemt, ha-
nem ő küldöt engem. (Károli)
János 16:27 Mert maga az Atya szeret titekett, mivel szeretetek engemt, és elhité-
tekt, hogy Istentől jötem.
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12. Fontos hinnünk, hogy Jézus Isten valóságos, szó szerinti Fia?

1János 2:22-23 Ki a hazugt, ha nem azt, aki tagadjat, hogy Jézus a Krisztus? Ez az
antikrisztust, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiútt, azé nem lehet az
Atya semt, aki vallást tesz a Fiúrólt, azé az Atya is.
1János 5:10 Aki hisz Isten Fiábant, az magában hordozza a bizonyságtételt. Aki
nem hisz Istennekt,  hazuggá tete őtt,  mert  nem hit abban a bizonyságtételbent,
amellyel Isten bizonyságot tet az ő Fiáról.
János 3:36 Aki hisz a Fiúbant, annak örök élete vant, aki pedig nem enged a Fiúnakt,
nem lát életett, hanem Isten haragja marad rajta.
János 20:31 Ezek pedig azért íratak megt, hogy higgyétekt, hogy Jézus a Krisztust, az
Isten Fiat, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében.

13. Miért ölték meg a zsidók Krisztust?

Máté 26:63-65 Jézus pedig hallgatot. És a főpap azt mondta neki: Az élő Istenre
kényszerítlek tégedt, hogy mondd meg nekünkt, ha te vagy a Krisztust, az Isten Fia!
Jézus így válaszolt : Te mondtad. Sőt mondom nektek: Mostantól fogva meglátjátok
az Emberfát az Istennek hatalmas jobbján ülni és eljönni az égnek felhőiben. Ek-
kor a főpap megszaggata a ruháitt, és azt mondta: Káromlást szólt. Mi szükségünk
van még tanúkra? Ímet, most hallotátok káromlását.
János 19:7 De a zsidók így feleltek: Nekünk törvényünk vant, és a mi törvényünk
szerint meg kell halniat, mivelhogy Isten Fiává tete magát. 
☞ Jézus inkább a halált választota, minthogy megtagadja: Ő Isten Fia! Mennyi-
vel inkább kellene nekünk, halandóknak megvallani Jézus fúságát?!

14. Milyen ígéret szól azoknak, akik Jézust elfogadják Isten Fiának?

János 1:12 De mindazoknakt, akik befogadtákt, akik hisznek az ő nevébent, hatal-
mat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek.
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V. AZ ATYA ÉS A FIÚ EGYENLŐSÉGE

Megállapítotuk, hogy Jézus Isten Fia, mert az Atyától származott/születet az
örökkévalóság napjaiban.

1. Egyenlő az Atya és a Fiú?

Filippi 2:6 Aki amikor Isten formájában voltt,  nem tekintete zsákmánynak aztt,
hogy Istennel egyenlő.
Ebben a tanulmányban azt a kérdést vizsgáljuk meg az Írásokból, mi az alapja az
Atya és a Fiú egyenlőségének.

2. Mit örökölt Jézus isteni születése jogán?

Zsidók 1:4 Annyival feljebb való az angyaloknált, amennyivel náluk különb nevet
örökölt.
2Mózes 23:20-21 Ímet, én angyalt küldök előtedt, hogy megőrizzen az útont, és bevi-
gyen téged arra a helyret, amelyet elkészítetem. Vigyázz magadra előtet, és hallgass
szavára! Ne bosszantsd föl őtt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokatt, mert az
én nevem van őbenne.
☞ Jézus, mint Isten Fia, örökölte Atyjának nevét. Azt is tudjuk, hogy Jézus, mint
az izraeliták előt járó „angyal”, az Atya nevét viselte már akkor is. Ebből pedig
az következik, hogy Jézus Betlehem előt örökölte Atyja nevét, ezért Jézus fúsá-
ga megelőzi földi születését.

3. Mit jelent a „név”?

a. Természetet

1Mózes 5:2 Férfvá és asszonnyá teremtetet, megáldotat, és embernek nevezte őket
teremtésük napján.

b. Tekintélyt

János 5:43 Én az én Atyám nevében jötem.
☞ Lásd még János 10:25; Máté 21:23.

c. Jellemet

Példabeszédek 22:1 Kívánatosabb a jó hírnév a nagy gazdagságnál; jobb a kedves-
ség az ezüstnél és aranynál.
☞ Lásd még Prédikátor 7:1; Példabeszédek 15:30. Az Atya nevével Jézus örököl-
te az Atya isteni természetét is.
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4. Mit jelent ez Krisztusra nézve?

Zsidók 1:1-3 Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a
próféták általt, ez utolsó időkben Fia által szólt hozzánkt, akit mindennek az örökö-
sévé tett, aki által a világot is teremtetet, aki dicsőségének visszatükröződése és va-
lóságának képmásat, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget; aki miután
bűneinktől minket megtisztított, a Felség jobbjára ült a magasságban.
☞ Krisztus az Atya valóságának a képmása. Ugyanazzal az isteni természetel és
életel rendelkezik, mint Atyja. Fiúsága és öröksége a következőkre jogosítja fel
Jézust:

a. Tulajdonos „mindennek örököse”
b. Therhemtő „aki által a világot is teremtete”
c. Isthen képmása, Aki hegyhenlő Ővhelhe „aki dicsőségének visszatükröződése 

és valóságának képmása”
d. Fhenntartó „fenntartja a mindenséget”
e. Mhegváltó „aki minket bűneinktől megtisztítot”
f. Közbhenjáró „a Felség jobbjára ült a magasságban”

5. Kinyilatkoztatja a Biblia számunkra, hogy Krisztus Isten 
képmása volt földi születése előt?

Jelenések 12:7 Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és angyalai harcra kel-
tek a sárkánnyalt, és a sárkány is hadakozott, és az ő angyalai is.
☞ A „Mihály” név jelentése: „olyan, mint Isten”. Ez is azt a tényt igazolja, hogy
Jézus e nevet az örökkévalóság napjaiban örökölte.

6. Mit örökölt még Jézus?

János 5:26 Mert ahogy az Atyának élete van önmagábant, úgy a Fiúnak is megadtat,
hogy élete legyen önmagában.
☞ Örökség által ugyanazt az életet örökölte a Fiú, mint amivel az Atya rendel-
kezik. Ez halhatatlan, eredeti élet, amit a Fiú megadhat azoknak, akik hisznek
(János 17:2).

7. Magasztalásunkra és imádatunkra méltó isteni Lénnyé teszi ez 
Jézust?

Zsidók 1:8,6 A Fiúról pedig így szól : A te trónodt, ót, Istent, mindörökké megállt, és ki-
rályságod pálcája az igazság pálcája. Amikor pedig behozza elsőszülötjét a vi-
lágbat, így szól : És imádja őt Isten minden angyala.
Kolossé 2:9; 1:19 Mert benne lakozik az istenség egész teljessége testileg. Mert
tetszet az Atyánakt, hogy benne lakozzék az egész teljesség.
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☞ Az istenség teljessége lakozik a Fiúban. Teljesen isteni, mert az Atyja Isten.

8. Úgy kell tisztelnünk a Fiút, mint ahogy az Atyát tiszteljük?

János 5:23 Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiútt, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem
tiszteli a Fiútt, nem tiszteli az Atyát semt, aki elküldte őt.
☞ Ugyanúgy tiszteljük és  imádjuk a Fiút,  mint  az  Atyát.  Isteni  természetük
megegyezik. Az Atya iránti tiszteletünket úgy tudjuk legjobban kifejezni, hogy
Fiának hódolunk és Őt tiszteljük (Filippi 2:11).

9. Megérteték a zsidók, hogy Jézus az Atyjával egyenlő tekintélyre 
tartot igényt?

János 5:18 Emiat aztán a zsidók még inkább meg akarták ölnit, mivel nemcsak
megszegte a szombatott, hanem Istent is tulajdon Atyjának neveztet, és így egyenlővé
tete magát Istennel.

10. Miért akarták a zsidók megkövezni Jézust?

János 10:33-36 A zsidók így feleltek: Nem jó tetekért kövezünk meg tégedt, hanem
káromlásért és azértt, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Jézus pedig azt
mondta: Nincs-e megírva a ti törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok? Ha
isteneknek mondta azokatt, akikhez az Isten beszéde let – és az Írást nem lehet
semmibe venni –t, arról mondjátok-e tit, hogy káromlást szólt, akit az Atya megszen-
teltt, és elküldöt a világbat, mivelhogy azt mondtam: az Isten Fia vagyok?
☞ Abból, hogy magát Isten Fiának vallota, a zsidók megérteték, hogy Jézus Is-
tennel  egyenlőnek tartja  magát.  Jézus megerősítete ezt  az  értelmezést.  Jézus
egyenlősége Atyjával fúságán alapul.
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VI. ISTEN LELKE ÉS AZ EMBER LELKE

1. Kinek a képmására let teremtve az ember?

1Mózes 1:26 Akkor ezt mondta Isten: Teremtsünk embert a magunk képére és ha-
sonlóságára.

2. Kihez beszélt Isten? Van rajta kívül más isteni lény is, aki az Ő 
képmása?

A Biblia szerint Krisztus az egyetlen lény Istenen kívül, aki az Ő képmásával
rendelkezik:

2Korinthus 4:4 Akikben e világ istene megvakítota a hitetlenek elméitt, hogy ne
lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságátt, aki Isten képe.
Filippi 2:6 Aki amikor Isten formájában voltt,  nem tekintete zsákmánynak aztt,
hogy Istennel egyenlő.
Kolossé 1:15 Aki képe a láthatatlan Istennekt, és minden teremtmény előt szüle-
tet.
Zsidók 1:4 Annyival feljebb való az angyaloknált, amennyivel náluk különb nevet
örökölt.
☞ Ha a Biblia nem nyilatkoztat ki nekünk egy másik, Isten képmásával és ha-
sonlatosságával  rendelkező  isteni  lényt,  azt  a  következtetést  kell  levonnunk,
hogy 1Mózes 1:26-ban az Atya Isten Fiához beszél.

3. Mit jelent a „képére és hasonlóságára” kifejezés?

1Mózes 5:3 Százharminc esztendőt élt Ádámt, és fút nemzet a saját képére és ha-
sonlóságárat, és Sétnek nevezte.
☞ It azt látjuk, hogy Séth Ádám „képére és hasonlóságára” születet. Ez testi és
lelki hasonlóságot foglal magában.

4. Miből áll az ember mint élőlény?

1Mózes 2:7 Azután megformálta az Úristen az embert a föld porábólt, és élet lehe-
letét lehelte orrába. Így let az ember élőlénnyé. (Új protestáns fordítás)

☞ Emberi test + emberi lélek = élő emberi lény.
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5. Felépítésünkben is hasonlóak vagyunk Istenhez?

Ha az ember Isten képmására let teremtve, és az embernek két része van, egy
test és egy lélek, ez azt jelenti, hogy Istennek és Krisztusnak is van lelke és testi
formája?

a. Rendelkezik Isten testi formával?

Próféták láták Istent

1Királyok 22:19 És monda Mikeás: Azért halld meg most az Úr beszédét: Látám
az Urat az ő székiben ülnit, és az egész mennyei sereget az ő jobb- és balkeze felől
mellete állani. (Károli)

Ézsaiás 6:1 Abban az esztendőbent, amikor meghalt Uzzijjá királyt, látam az Urat
magasra emelt trónon ülvet, és palástja betöltöte a templomot. 
☞ Dániel (Dániel 7:9. 13) és János (Jelenések 4:2-3) is láta Istent.

Krisztus földi születése előt Isten formájában volt

Filippi 2:6 Aki amikor Isten formájában voltt,  nem tekintete zsákmánynak aztt,
hogy Istennel egyenlő.

Jézus szavai szerint Atyjának alakját rajta kívül senki sem láta

János 6:46 Nem mintha valaki is láta volna az Atyátt, csak aki az Istentől vant, az
láta az Atyát.
Máté 5:8 Boldogok a tiszta szívűekt, mert ők meglátják Istent.
☞ Lásd még 1János 5:37.

b. Van Istennek Lelke?

Az Atya Lelke

János 4:24 Az Isten Lélekt, és akik őt imádjákt, azoknak lélekben és igazságban kell
őt imádniuk.
☞ Lásd még Máté 10:20.

Jézus Lelke

1Korinthus 15:45 Az első embert, Ádámt, élőlénnyé lett, az utolsó Ádám pedig meg-
elevenítő Lélekké. (Új Protestáns fordítás).

☞ Lásd még Filippi 1:19. Isteni testt/forma + isteni lélek = isteni lény.
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6. Van párhuzam az ember és az ő lelke valamint Isten és az Ő Lelke 
közöt?

1Korinthus 2:11 Mert ki ismeri az emberek közül az ember gondolataitt, ha nem ha
az ember lelket, amely őbenne van? Ugyanígy az Isten gondolatait sem ismeri senkit,
csak az Isten Lelke.
☞ Ez az ige arról beszél, hogy ugyanúgy viszonyul az ember lelke az emberhez,
mint ahogy Isten Lelke Istenhez. Ugyanakkor a szöveg kiemel egy nagyon fon-
tos különbséget. Míg az ember lelke „őbenne van”, addig Isten Lelke nem korlá-
tozódik az Ő testi formájára.

7. Mit foglal magában az ember lelke?

a. Értelem

Dániel 2:1 Uralkodásának második esztendejében álmokat látot Nebukadneccart,
és nyugtalan let a lelket, és nem tudot tovább aludni.
☞ Nabukodonozor nyilván azért nem tudot aludni, mert arra az álomra gon-
dolt, amit látot. Más szóval az elméje nyugtalankodot.

b. Belső világ (szív)

Zsoltárok 34:19 Közel van az ÚR a megtört szívűekhezt, és megsegíti a megsebzet
lelkeket.
☞ Lásd még Zsoltárok 51:12,19; 77:7; 78:8; Ezékiel 36:26.

c. Élet/lehelet

Jób 27:3 Hogy mindaddigt, amíg lelkem bennem vant, és Isten lehelete van az orrom-
ban.
☞ Az ember lelke az ő személyisége, jelleme és élete – az ember saját személye.

8. Hogyan magyarázza a Biblia Isten Lelkét?

a. Értelem

Ézsaiás 40:13 Ki irányítota az ÚR lelkétt, és ki oktata őt mint tanácsosa?
Róma 11:34 Mert ki ismerte meg az Úr értelmétt, vagy ki let neki tanácsadója?
☞ Hasonlítsd össze,  hogyan idézi  Pál Róma 11:34-ben Ézsaiás 40:13-at.  Lásd
még 1Korinthus 2:16.
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b. Élet

János 6:63 A lélek azt, ami megelevenítt, a test nem használ semmit; a beszédekt,
amelyeket mondtam nektekt, lélek és élet.
Róma 8:10 Ha pedig Krisztus van bennetekt, a test ugyan halot a bűn miatt, a lélek
azonban él a megigazulás által.
☞ Lásd még 1Mózes 2:7; Jób 27:3; 33:4; Jelenések 11:11. Amilyen viszonyban
van az ember saját lelkével, éppolyan viszony van Isten és Lelke közöt. Isten
Lelke az Ő saját személyisége, jelleme, élete és gondolatai.

9. Ha az ember lelke nem más, mint a saját jelenléte/személye, 
akkor mondhatjuk, hogy Isten Lelke az Ő saját jelenléte?

Zsoltárok 139:7 Hová menjek lelked előlt, arcod elől hová fussak?
Zsoltárok 51:13 Ne vess el arcod előlt, és szent lelkedet ne vedd el tőlem!
☞ A héber  paniym szó  arcot is jelent, de  jelenlétet is. Következtetés: Istennek
van egy testi és egy lelki formája is. A Lelke nem korlátozódik a testére. Amint a
te lelked a saját személyed, értelmed és jelenléted, úgy Isten Lelke az Ő saját sze-
mélye, értelme és jelenléte.
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VII. KI A SZENT LÉLEK????
Az előző leckében megállapítotuk, hogy Isten Lelke az Ő saját értelme, élete, je-
lenléte és személye. Ebben a tanulmányban megvizsgáljuk a Lélek származását
és személyazonosságát.

1. Mit ígért Jézus, mielőt elment?

János 14:16-17. 26 És én kérni fogom az Atyátt, és más Vigasztalót ad majd nek-
tekt, hogy veletek maradjon mindörökké: az igazság Lelkétt, akit a világ be nem fo-
gadhatt, mert nem látja és nem ismeri őtt, de ti ismeritekt, mert nálatok lakikt, és
bennetek lesz. ... A Vigasztaló pedig a  Szentlélekt, akit az én nevemben küld az
Atyat, az majd mindenre megtanít titekett, és eszetekbe jutatja mindazokatt, amiket
mondtam nektek.

2. A Biblia szerint kinek a lelke a Szent Lélek?

Hasonlítsd össze a következő két verset:

Márk 13:11 Amikor pedig fogva visznekt, hogy átadjanak titekett, ne aggodalmas-
kodjatok előret, hogy mit szóljatokt, hanem azt mondjátokt, ami abban az órában
adatik nektekt, mert nem ti vagytokt, akik szóltokt, hanem a Szentlélek.
Máté 10:19-20 De amikor átadnak titekett, ne aggodalmaskodjatokt, hogyan vagy
mit szóljatokt, mert megadatik nektek abban az órábant, mit mondjatok. Mert nem
ti vagytokt, akik szóltokt, hanem a ti Atyátok Lelke azt, aki szól általatok.
☞ A Szent Lélek = Az Atya Lelke. Hasonlítsd össze a következő két verset is:

2Péter 1:21 Mert sohasem ember akaratából származot a próféciat, hanem Isten
szent emberei a Szentlélektől indítatva szóltak.
1Péter 1:10-11 Ezt az üdvösséget keresték és kutaták a prófétákt, akik a nektek
szánt kegyelemről prófétáltakt, nyomozvat, hogy melyik vagy milyen időre jelentete
azt ki Krisztus bennük levő Lelket, aki előre bizonyságot tet Krisztus szenvedéseiről
és az utána következő dicsőségről. 
☞ A Szent Lélek = Krisztus Lelke.

Az előző négy vers alapján az alábbi következtetést vonhatjuk le:

☞ Krisztus Lelke = A Szent Lélek = Az Atya Lelke.

3. Hány Szent Lélek van?

Efézus 4:4 Egy a testt, és egy a Lélekt, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok
is.
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4. Amikor befogadjuk a Szent Lelket, kit fogadunk be?

János 14:23 Jézus így válaszolt : Ha valaki szeret engemt, megtartja az én beszéde-
mett, és az én Atyám szeretni fogja aztt, és ahhoz megyünkt, és annál lakozunk.
☞ Jézus szavai szerint, amikor a Szent Lelket befogadjuk, akkor mind az Atyát,
mind a Fiút befogadjuk.

5. Ugyanazt a Lelket birtokolja az Atya és a Fiú is?

Róma 8:9-10 Ti azonban nem test szerintiek vagytokt, hanem Lélek szerintiekt, ha
valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelket, az nem az
övé. Ha pedig Krisztus van bennetekt, a test ugyan halot a bűn miatt, a lélek azon-
ban él a megigazulás által.
☞ Ugyanarról a Lélekről szólva Pál a következő kifejezéseket használja: Lélek,
Isten Lelke, Krisztus Lelke, Krisztus. Ebből azt láthatjuk, hogy Pál hite szerint a
Szent Lélek mind az Atya, mind a Fiú Lelke volt.

6. Honnan jön a Lélek?

János 15:26 Amikor pedig eljön majd a Vigasztalót, akit én küldök nektek az Atyá-
tólt, az igazság Lelket, aki az Atyától származikt, ő majd bizonyságot tesz rólam.

7. Miért az Atyától származik a Lélek?

1Korinthus 8:6 Mindazáltal  nekünk egy Istenünk vant,  az Atyat,  akitől  van a
mindenségt, és mi is érte vagyunkt, és egy Urunkt, Jézus Krisztust, aki által van a
mindenségt, és mi is őáltala.
Róma 11:36 Mert  tőlet,  általa  és  érte  van minden.  Övé a  dicsőség mindörökké.
Ámen.
☞ A Lélek azért az Atyától származik, mert minden dolog Őtőle van. Ő minden
dolog forrása. Lásd a harmadik tanulmányt bővebb információért.

8. Kin keresztül jön a Lélek hozzánk?

Efézus 2:18 Mert általa van szabad utunk mindketőnknek egy Lélekben az Atyá-
hoz.
János 20:22 Ezt mondva rájuk leheltt, és így szólt : Vegyetek Szentlelket!
☞ Az Atya Lelke Krisztuson keresztül jön hozzánk.
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9. Ki jön el hozzánk, hogy a Vigasztalónk legyen?

János 14:18-19 Nem hagylak titeket árván (vigasztalás nélkül – az angol fordítás
szerint)t, eljövök hozzátok. Még egy kevés időt, és a világ nem lát többé engemt, de ti
meglátok majdt, mert én élekt, és ti is élni fogtok. 

10. Hogyan küldi el az Atya hozzánk Jézust? Testben vagy 
Lélekben?

Galata 4:6 Mivel pedig fak vagytokt, Isten elküldte Fiának Lelkét a szívünkbet, aki
ezt kiáltja: Abbát, Atya!
☞ Megjegyzés: Pál azt mondja it a Galata levélben, hogy amikor megkapjuk Is-
ten Fiának Lelkét, azt kiáltjuk: Abbat, Atya! Róma 8:15-ben pedig azt mondja ne-
künk, hogy amikor megkapjuk a fúság Lelkét, akkor kiáltjuk:  Abbat, Atya! Ez
egy újabb bizonyítéka annak, hogy a Szent Lélek valójában Jézus Lelke.

11. Amikor megkapjuk Jézus Lelkét, akkor az Krisztustól 
különböző valaki?

2Korinthus 3:17 Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelket, ot a szabadság.
☞ Pál 1Korintus 8:6-ban azt mondta, hogy  egy Úr vant, Jézus Krisztus,  Efézus
4:4-ben pedig, hogy egy Lélek van. A fenti versben viszont azt mondja Pál, hogy
„Az Úr pedig a Lélek”. Ha az Úr maga Jézus, és csak egy Lélek van, akkor teljesen
ésszerű és az Írásokkal egyező azt hinnünk, hogy a Szent Lélek nem más, mint
az Úr Jézus Krisztus lelki formában. Maga Jézus jön el hozzánk, mint személyes
Vigasztalónk. A Lélek Jézus személye.

12. Mondja a Biblia nekünk azt, hogy Jézus Lélekké vált?

1Korinthus 15:45 Így is van megírva: Az első embert, Ádámt, élőlénnyé lett, az utol-
só Ádám pedig megelevenítő Lélekké. (Új Protestáns fordítás)

13. Nem ellentmondás ez?

Miért mondja a Biblia néha azt, hogy amikor a Vigasztaló eljön, akkor mind az
Atya, mind a Fiú eljön, miközben más helyeken azt mondja, hogy Jézus a Lélek?

2Korinthus 5:19 Mivel Isten azt, aki Krisztusban megbékéltete magával a világot.
János 14:10,20 Nem hiszedt, hogy én az Atyában vagyokt, és az Atya énbennem van?
Azokat a beszédekett, amelyeket mondok nektekt, nem magamtól mondomt, hanem
az Atyat, aki bennem lakikt, viszi végbe teteit. Azon a napon megtudjátokt, hogy
én az én Atyámban vagyokt, és ti énbennemt, és én tibennetek.
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14. Ki az, aki a szívünkön kopogtat?

Jelenések 3:20 Ímet, az ajtó előt állokt, és zörgetekt, ha valaki meghallja a hango-
matt, és megnyitja az ajtótt, bemegyek ahhozt, és vele vacsorázomt, és ő énvelem.

15. Mi a dicsőségünk reménysége?

Kolossé 1:27 Akiknek Isten tudtul akarta adnit, hogy milyen nagy a pogányok kö-
zöt e titok dicsőségének a gazdagságat, hogy bennetek van Krisztust, a dicsőség re-
ménysége.
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VIII. AZ ATYA ÉS A FIÚ A SZENTÉLYBEN

1. Mit szemléljünk, ha többet akarunk megtudni Isten útjairól?

A Biblia elmondja nekünk, hogy Isten útjai megismerhetők a szentélyből :

Zsoltárok 77:13 A te utadt, óh Istent, a szentélyben van; kicsoda olyan nagy Istent,
mint a mi Istenünk? (angol King James fordítás)

Zsoltárok 73:17 Gondolkodtam ezent, hogy megérthessemt, de túl nehéznek tűnt ez
a szemembent, míg be nem mentem az Isten szent helyéret, és akkor megértetem
sorsukat.
Mit mond a szentély az Istenségről? Hány Lényt nyilatkoztat ki nekünk a szen-
tély és annak szolgálatai?

2. Hány helyszíne van a szentélyszolgálatnak?

A szentélyszolgálat három helyszínen zajlik, melyek a pitvar (udvar), a szentély
(vagy szent hely) és a Szentek Szentje. Mindhárom részt egyenként vizsgáljuk
meg, hogy meglássuk, mit tanulhatunk belőlük.

I. A Szentek Szentje

a. Mit tanulhatunk a Szentek Szentjéből az Istenségre vonatkozóan?

Isten szigorú utasításokat adot arra vonatkozóan, hogy rajta kívül csak egy lény
léphet be a Szentek Szentjébe.

1. Jézus a Főpapunk: Csak a főpap léphetet be a legszentebb helyre (Zsidók
9:6-7). Jézus a mi mennyei Főpapunk (Zsidók 4:14; 5:10; 6:20).

2. Az Atya Isthen a trónon: Isten jelenléte a kegyelmi trón felet volt látható
(2Mózes 25:21-22; Zsoltárok 80:2). Az Atya Isten az, Aki a mennyei Szentély
trónján ül (Jelenések 4:2; 5:1-6).

3. Jézus az Atya helé viszi imáinkat: Csak a főpap vihete be a tömjénezőt Is-
ten jelenlétébe az engesztelés napján (3Mózes 16:11-13). A tömjénező a szen-
tek Krisztus igazságosságával vegyítet imáit jelképezi (Zsoltárok 141:2; Jele-
nések 5:8;  8:3).  Krisztus az,  Aki  imáinkat  fogadja és  azokat  érdemeivel  és
igazságosságával vegyítve viszi az Atya elé.

b. Hány isteni Lénnyel találkozunk a Szentek Szentjében? Kik Ők?

A földi templomban található Szentek Szentjének egyszerű tanulmányozása két
isteni Lényt mutat be nekünk: az Atyát és a Fiút, akiket a földi főpap és a szö-
vetségláda felet látható dicsőséges isteni jelenlét jelképez.
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II. A Szentély

a. Milyen leckét tanulhatunk a földi Szentélyből az Istenségre 
vonatkozóan?

1. Jézus a mi mhennyhei papunk/főpapunk :::: A szenthely első részében szolgáló
pap vagy főpap Krisztus, a mi Főpapunk jelképe.

2. Isthen  jhelhenléthe  a  Szhentélybhen :::: A  Biblia  elmondja  nekünk,  hogy  a  földi
szenthely mindkét részében megnyilvánult Isten dicsősége:

2Mózes 33:9-11 És az történtt, hogy valahányszor Mózes bement a sátorbat, felhő-
oszlop szállt  let,  megállt  a sátor ajtajábant, és Isten beszélt  Mózessel.  Amikor az
egész nép látat, hogy a felhőoszlop a sátor ajtajánál állt, fölkeltek mindannyiant, és
mindenki meghajolt a sátrának ajtajában. Az ÚR pedig színről színre beszélt Mó-
zesselt, úgyt, ahogy az ember a barátjával szokot beszélni. Amikor Mózes visszatért
a táborbat, szolgájat, az ifú Józsuét, Nún fat, nem távozot el a sátorból.
☞ Lásd még 2Móz 29:42-44; 30:36; 40:34-35; 1Kir 8:10-11; 2Krón 5:13-14; 7:1-2.

2Mózes 33:9-11-ben két élőlény jelenlétét láthatjuk, Mózesét mint közbenjáróét,
valamint Istenét. Természetesen tudjuk, hogy Mózes Jézust, az Isten és ember
közöti egyedüli közbenjárót jelképezi (1Timótheus 2:5). Ez a példa arra mutat
rá,  hogy a  mennyei  Szenthely  első  részében két  személy  jelenléte  található:
Krisztus, aki Közbenjárónk és Főpapunk, valamint az Atya Isten.

3. A szhent khenyherhek asztala: A szent kenyerek asztalán két rakás kenyér volt,
rakásonként hat darab (3Mózes 24:5-6). Ez a két rakás az Atyát és a Fiút jelké-
pezte a következők miat:

• Khettős pártázat (korona): A szent kenyerek asztalának két koronája vagy-
is dupla koronája volt (2Mózes 25:23-25). Miért kető?

• Jézus a khenyér: A kenyér Jézust jelképezi (János 6:51). De Jézus azt mond-
ta, hogy „Én és az Atya egy vagyunk.” (János 10:30). Így a kenyér az Atyát is
jelképezheti. Ezért utasítota Isten a papot, hogy a kenyereket két rakásban
helyezze el (nem 1-ben vagy 3-ban): ez az Atyát és a Fiút jelképezi egy olyan
asztalon, amelynek két koronája van (nem 1 vagy 3).

• Az Atya  mhegosztja  Jézussal  trónját: Jelenések  3:21  elmondja  nekünk,
hogy Jézus együt ül az Atyával a trónon; tehát két isteni Lény van a trónon.

A szent kenyerek asztala – rajta a két rakással – szépen bemutatja az Atya és
Fiú jelenlétét a mennyei Szenthely első részében, amikor Jézus a Szentélynek eb-
ben a részében teljesítete szolgálatát.
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b. Hány isteni Lényt mutat be nekünk a földi Szentély? Kik Ők?

A földi Szenthely tanulmányozása csak két Lény jelenlétét mutatja be, Jézusét,
mint Közbenjáróétt/Főpapét, és az Atya Istenét. Ismét csak két Lényt látunk, nem
hármat.

c. Mi a helyzet a Szent Lélekkel, jelen van a szent helyen?

A szent helyen vannak olyan személytelen és életelen elemek, amelyek a Szent
Lelket jelképezik, mint például az olaj, amit a gyertyatartókban használtak. De
sehol nem látunk egy harmadik élőlényt, ami a Szent Lelket jelképezné. Ot van
a Lélek, de nem úgy, mint az Atya és a Fiú. Az olaj a Lélek jelképe, de a Szenthe -
lyen az olajat arra használták, hogy világítsanak vele – viszont a világosság Jé-
zus jelképe (János 8:12; 9:5).

III. A pitvar

a. Milyen leckét tanulhatunk a pitvarból az Istenségről?

A pitvar szolgálatában három élőlény szerepelt:

1. Jézus mint áldozat: Az áldozat bárány volt vagy bika stb. (3Mózes 4:3). Ez
Jézust, Isten Fiát jelképezte (János 1:26,39).

2. Mi mint bűnösök: A bűnös saját kezével vágta le az áldozatot (3Mózes 4:4).
Ez a bűnöst jelképezi, aki megvallja bűneit és lelki áldozatot hoz (1Péter 2:5).

3. Jézus mint fhelkhent pap: A felkent pap vite be a vért a Szentélybe (3Mózes
4:5). Ez szintén Jézust, a Főpapunkat jelképezi (Zsidók 4:14; 5:10; 6 :20).

b. Hány isteni Lénnyel találkozunk a pitvar szolgálatában?

A pitvarban folyó szolgálat két élőlényt mutat be. E kető közül csak az egyik is-
teni lény.

c. Mit jelképez a többi pap?

Természetesen egynél több pap is szolgált mind a pitvarban, mind a Szentély-
ben. Két értelmezési lehetőség is van, mit jelképeztek ezek a papok:

1. Krisztust: Főpapunk előképei voltak.

2. A szhenthekhet: A Biblia Krisztus követőit királyi papságnak nevezi (1Péter 2:9).
Azokat az embereket jelképezik, akik együtműködnek Istennel.

Függetlenül atól, melyiket fogadod el a helyes magyarázatnak, a Szent Lelket
jelképező élőlényt akkor sem találunk.
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d. Mi a helyzet a Szent Lélekkel, jelen van a pitvarban?

A pitvarban ismét megjelenik a Szent Lélek, de it is személytelen és életelen
dolgok jelképezik, nem úgy, mint Jézust. Például:

1. Tűz az égőáldozati oltáron: Az Apostolok cselekedetei 2 :3-ban a Szent Lé-
lek kiáradását tüzes nyelvek formájában láthatjuk.

2. Víz a mhedhencébhen: Az Újszövetségben a Szent Lelket vízzel is jelképezi (Já-
nos 4:14; 7:38-39; Jelenések 22:1)

Továbbra is ugyanaz a helyzet: sehol sem látjuk a Lelket az Atyához és Fiúhoz
hasonló élőlényként megjelenni.

e. Mi a főpap egyik pitvarbeli feladata, mely Jézus földi 
munkájára utal?

Fontos megjegyeznünk, hogy a Főpap egyik feladata vagy kötelessége az volt,
hogy a népet tanítsa (Ezékiel 44:23), ami természetesen a Szenthelyen kívül tör-
tént, mert oda csak a papok léphetek be. Más szavakkal a pap nemcsak a Szen-
télyben szolgált Isten előt, hanem ki kellet mennie, hogy tanítsa az embereket.

Érdekes, hogy a papoknak ruhát kellet cserélniük, mielőt kimentek a nép közé.
Mást kellet felvenniük, mint amit Isten jelenlétében viseltek.

Ezékiel 44:19 Amikor pedig kimennek a külső udvarba a néphezt, vessék le azokat
a ruháikatt, amelyekben szolgáltakt, és tegyék le azokat a szent kamrákban. Öltöz-
zenek más ruhákbat, hogy meg ne szenteljék a népet ruháikkal.
Úgy gondolom, az előkép it egy nagyon érdekes és tanulságos betekintést ad
nekünk Krisztus szolgálatába. Főpapunk egyik feladata, hogy tanítsa a népet a
Szentélyen kívül. Sőt nemcsak ez, hanem az előkép szerint más ruhát kell visel-
nie, vagyis más „formában” kell megjelennie, mint Isten jelenlétében.

Krisztus  pontosan  ezt  teszi.  Miközben  Jézus  a  mennyei  Szentélyben  fzikai,
vagyis testi  formában szolgál,  Lelke által  egyházát szolgálja a  földön (Galata
4:6). Jézus megígérte, hogy mindenkor velünk lesz, és sohasem hagy el minket
(Máté 28:20;  Zsidók 13:5).  A Biblia  elmondja,  hogy Jézus követőivel  volt,  és
együt munkálkodot velük (Márk 16:20).

Mint láthatod, a földi Szenthely csak két isteni lényt mutat be nekünk, az Atyát
és a Fiút. Nincs helye harmadik élőlénynek a Szentélyben. Emellet a szentély-
szolgálat azt is megmutatja nekünk, hogy a papok által előrevetítet szolgálatot
– ti. hogy a pap kimegy és tanítja a népet – Jézus a saját Lelke, a Szent Lélek ál-
tal tölti be. Az apostolok érteték ezt, ezért azonosítja Pál Jézust a Szent Lélekkel
(2Korinthus 3:17; 1Korinthus 8:6). További információért lásd a 7. leckét.
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IX. ELLENVETÉSEK ÉS VÁLASZOK

1. ellenvetés: 1Mózes 1:2

BIBLIAVERS???: A föld pedig kietlen és puszta voltt, sötétség volt a mélység színént, és Is-
ten Lelke lebeget a vizek felet.
ELLENVETÉS???:  A Szent Lélek jelen volt a teremtésnél; ezért ugyanolyan különálló
személynek kell lennie, mint amilyen az Atya és a Fiú.

VÁLASZ ???:  A fenti bibliaversre alapozva egyesek azt állítják, hogy a Szent Lélek
ugyanolyan mértékben részt vet a teremtésben, mint az Atya és a Fiú. De amit
az olvasók néha vonakodnak elismerni, az a fenti vers által használt birtokos
szószerkezet. A versben nem a „Szentlélek Isten” kifejezés áll, hanem egy birtok-
viszonyt tükröző kifejezés: „Isten Lelke”.

Zsoltárok 33:6 Az ÚR szavára letek az egek és szájának leheletére minden sere-
gük.
A „lehelet” héber megfelelője, a „ruach” ugyanaz a szó, mint amit 1Mózes 1:2 lé-
leknek fordít. A jelentés egyértelmű: Isten Lelke = Isten lehelete. Ezt megerősíti
Jézus János 20:22-ben:  „Ezt mondva rájuk  leheltt, és így szólt : Vegyetek Szentlel-
ket!” Jézus a saját Lelkét lehelte rájuk, nem valaki mást. Ugyanezt a Lelket említi
1Mózes 1:2 Isten Lelkeként, amit Isten leheletének is lehet fordítani.

Jób 33:4 „Az Istennek lelke teremtet engemt, és a Mindenhatónak lehellete adot
nékem életet.” (Károli)

Isten Lelkét egyenlővé teszi az Ő leheletével. Ezt jelenti ez a szó.

2. ellenvetés: 1Mózes 1:26

BIBLIAVERS???:  Akkor ezt mondta Isten: Teremtsünk embert a magunk képére és ha-
sonlóságára. Uralkodjék a tenger halaint, az ég madaraint, az állatokont, mind az
egész földön és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton.
ELLENVETÉS???:  Ez a szöveg (1Mózes 11:7-tel együt) azt bizonyítja, hogy Isten há-
rom személyből áll, mert a „teremtsünk” kifejezés mind a háromra utal.

VÁLASZ ???:  Az igaz, hogy a  „teremtsünk” kifejezés arra utal,  hogy a teremtésben
egynél több személy is részt vet, de ez nem szükségszerűen jelent hármat. In-
kább két személyre vonatkozik, mint háromra. Az írás mondja: „Isten . minde-
neket teremtet a Jézus Krisztus által” (Efézus 3:9, Károli). Világos, hogy ebben a
versben az Isten valaki más, mint Jézus Krisztus. Zsidók 1:2 szerint az Atya Isten
teremtet mindent Fia által.
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Továbbá Példabeszédek 30:4-ben így olvassuk: „Ki ment föl az égbet, és ki szállt le
onnan? Ki fogta össze markába a szelet? Ki kötöte köntösébe a vizet? Ki szabta
meg a föld minden határát? Tudod-et, mi a nevet, és mi a fának neve?”
Ez a vers a teremtés munkáját két Lénynek tulajdonítja (egy Atyának és egy Fi-
únak). Példabeszédek 8:22-30 szintén két Lénynek tulajdonítja a teremtés mun-
káját. Az Atya Isten mindenek nagy végső Forrása, Aki mindent Fia, Jézus Krisz-
tus által teremtet. Ahogy láthatjuk, mind az Ó-, mind az Újszövetség csak két
Lénynek tulajdonítja a teremtés művét.

Továbbá Isten azt mondta: „Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságá-
ra.” Egyértelmű, hogy Isten olyan valakihez szólt, Aki Isten képe és hasonlatos-
sága volt. A Biblia szerint Krisztus az, Aki az Atya „valóságának képmása” (Zsi-
dók 1:3; továbbá lásd még a 6. tanulmány 2. kérdését).

Most már egyértelműen láthatjuk, ki kihez szól 1Mózes 1:26-ban. Az Atya Isten
szólt Fiának: „Teremtsünk embert a magunk képére”.

3. ellenvetés: Ézsaiás 9:6

BIBLIAVERS???: Mert egy gyermek születik nékünkt, fú adatik nékünkt, és az uralom az ő
vállán lészent, és hívják nevét: csodálatosnakt, tanácsosnakt, erős Istennekt, örökkéva-
lóság atyjánakt, békesség fejedelmének! (Károli)

ELLENVETÉS???:  Ez a vers bizonyítja a Szentháromságot, mert Krisztust „erős Isten-
nek” és „örökkévalóság atyjának” nevezi.

VÁLASZ ???:  Sokat használják Ézsaiás 9:6-ot, hogy bizonyítsák a Szentháromságot,
mivel Krisztust az örökkévalóság Atyjának nevezi. De ez nem utal Szenthárom-
ságra. Krisztus az Atya a Szentháromságban? Ha igen, akkor ki a Fiú? Vagy ha
Ő mind az Atya, mind a Fiú, akkor hogyan lehet Szentháromság? Mert a Szent-
háromság három személyből áll. Ahhoz, hogy Szentháromságot feltételezzünk,
meg kell különböztetnünk az Atyát és a Fiút. Krisztust a „Szentháromság máso-
dik személyének” nevezik, de ha ez a vers a Szentháromságot bizonyítja, vagy
egyáltalán arra utal, akkor azt bizonyítja, hogy Krisztus nem a második, hanem
az első személy. Ha pedig Ő az első, akkor ki a második? Teljesen egyértelmű,
hogy ez a szöveg nem utal semmi ilyenféle tanra. Ha pedig Írást Írással összeve-
tünk, világossá válik, hogy nem támogatja az „egyedül Jézus” tant sem.

Jézust az örökkévalóság atyjának nevezi, de nem a saját maga atyjának, sem az
Atyjáénak,  hanem azoknak  a  gyermekeknek,  akiket  az  Atya neki  adot.  Így
mondja: „... én és a gyermekekt, akiket Isten nekem adot.” (Zsidók 2:13). Pál Ézsai-
ás 8:18-at idézi és Krisztusra alkalmazza.
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Ezenkívül Jeruzsálem „mindnyájunk anyja” (Galata 4:26), Jézus Krisztus – mint
vőlegény – menyasszonya (Jelenések 21:2). Ha pedig Jézus a mi „anyánk” férje,
ez Őt a mi örökkévaló Atyánkká teszi.

Figyeljük meg, hogy Ézsaiás 9:6 szerint „hívják nevét ... erős Istennek”. Ez a kife-
jezés Krisztus isteni természetét hangsúlyozza. Ő valóban erős, mivel neki ada-
tot minden hatalom (Máté 28:18), és születése által isteni természetel is bír,
ahogy a negyedik és ötödik tanulmányokban látuk. Ezért helyes a Fiúra erős-
ként utalni, mivel Ő tényleg hatalmas. Szintén helyes Őt Istennek neveznünk,
hiszen a Magasságos Isten maga is  úgy utal  saját  Fiára,  mint  Istenre Zsidók
1:8-ban. Ezért az „örökkévalóság atyja” és „erős Isten” kifejezések jogosan alkal-
mazhatók a Fiúra.

4. ellenvetés: Máté 12:31-32

BIBLIAVERS???: Azt mondom azért nektek: Minden bűn és káromlás megbocsátatik az
embereknekt, de a Lélek elleni káromlás nem nyer bocsánatot. Még az is részesül
bocsánatbant, aki az Emberfa ellen szólt, de aki a Szentlélek ellen szólt, annak nincs
bocsánat sem ezent, sem a jövendő világon.
ELLENVETÉS???: Az által, hogy tagadod a Szentháromságot és azt, hogy a Szent Lélek
egy harmadik isteni lény, nem káromlod a Szent Lelket és követed el a megbo-
csáthatatlan bűnt?

VÁLASZ ???:  Ezt a verset gyakran félreértik és félremagyarázzák annak bizonyításá-
ra, hogy a megbocsáthatatlan bűn a Szent Lélek személyének tagadása. De ez a
helyes magyarázat? Mit jelent a „Lélek káromlása” valójában?

Nem szabad Jézus beszédének szövegösszefüggését fgyelmen kívül hagynunk.
Olvassuk el az idézetet szövegösszefüggésében:

Máté 12:25-31 Jézus pedigt, aki ismerte gondolataikatt, ezt mondta: Minden országt,
amely önmagával meghasonlikt, elpusztult, és egyetlen város vagy háznép sem ma-
rad megt, amely meghasonlik önmagával. Márpedig ha a Sátán űzi ki a Sátántt, ak-
kor meghasonlot önmagával. Hogyan állhat fenn akkor az ő országa? És ha én
Belzebub segítségével űzöm ki az ördögökett, a ti faitok kinek a segítségével űzik
ki? Azért ők lesznek a ti bíráitok! Ha pedig én Isten Lelkének segítségével űzöm ki
az ördögökett, akkor már elérkezet hozzátok Isten országa. Avagy hogyan hatolhat
be bárki az erős ember házábat, és rabolhatja el annak kincseitt, ha előbb meg nem
kötözit, s úgy rabolja ki a házát? Aki nincs velemt, ellenem vant, és aki nem gyűjt ve-
lemt, tékozol. Azt mondom azért nektek: Minden bűn és káromlás megbocsátatik
az embereknekt, de a Lélek elleni káromlás nem nyer bocsánatot.
A párhuzamos  történetet  Márk  evangéliumában  találhatjuk  meg.  Ez  további
fényt vet a kérdésre:
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Márk 3:28-30 Bizony mondom nektekt, hogy minden bűn megbocsátatik az embe-
rek fainakt, még a káromlások ist, melyeket elkövetnekt, de aki a Szentlélek ellen
szól káromlástt, nem nyer bocsánatot sohat, hanem örökkévaló bűn terheli. Ugyanis
azt állítotákt, hogy tisztátalan lélek van benne.
Márk 3:30-ban olvashatjuk az  okát,  hogy miért  szólt  Jézus  az  emberekhez a
megbocsáthatatlan bűnről: „Ugyanis azt állítotákt, hogy tisztátalan lélek van ben-
ne.”  Miután a vak és süket embert meggyógyítota, a farizeusok azzal vádolták
Jézust, hogy Belzebúb erejével űzi ki az ördögöket (Máté 12:24); vádjukra vála-
szul mondta Jézus:

„Minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknekt, de a Lélek elleni károm-
lás nem nyer bocsánatot.”
Mi köze a Szent Lélek tagadásához annak, hogy Jézust a Belzebúb erejével való
csodatevéssel vádolták? Miért mondta Jézus azt, amit mondot?

Világos, hogy a Szent Lélek elleni bűnt akkor követi el valaki, ha tudatosan és
szándékosan Sátánnak tulajdonítja a Szhent Lélhek munkáját. Amikor vala-
ki határozotan és kitartóan ellenáll az igazságnak és bizonyítékoknak, akkor a
Szent Lélek ellen vétkezik. A megbocsáthatatlan bűn nem a Szent Lélek szemé-
lyének az elvetése; a szövegkörnyezet szerint nem is ez volt a téma, hanem in-
kább a világosság elvetése, a megtérésnek és Isten Lelke sugalmazásának elutasí-
tása. Az által, hogy folyamatosan ellenállunk a megtérésre való hívásnak és az
Istentől utunkra áradó világosságnak, elzárjuk azt a csatornát, mely által Isten
elérhet bennünket. Ha olyan helyzetbe hozzuk magunkat, hogy Isten nem tud
elérni, elkövetjük a megbocsáthatatlan bűnt, mivel semmilyen módot sem ha-
gyunk Istennek, hogy minket elérjen.

5. ellenvetés: Máté 3:16-17

BIBLIAVERS???: Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépet a vízbőlt, és ímet, meg-
nyílt neki a mennyt, és látat, amint az Isten Lelke leszáll rát, mint egy galamb. És
ímet, egy mennyei hang ezt mondta: Ez az én szeretet Fiamt, akiben gyönyörködöm.
ELLENVETÉS???: Krisztus keresztségekor látjuk, hogy az Atya szól a mennyből, Krisz-
tus a földön van és a Szent Lélek pedig galamb formájában alászáll. Nem bizo-
nyítja ez világosan három személy jelenlétét, vagyis a Szentháromságot?

VÁLASZ ???:  Erre nagyon egyszerű a válasz. Ha nem teszünk hozzá az Íráshoz, nem
kerülünk zavarba. Így olvashatjuk a négy evangélium beszámolóját:

Máté 3:16 Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépet a vízbőlt, és ímet, meg-
nyílt neki a mennyt, és látat, amint az Isten Lelke leszáll rát, mint egy galamb.
Márk 1:10 És amint kijöt a vízbőlt, látat, hogy a menny megnyílikt, és a Lélek mint
galamb leszáll reá.

35



Lukács 3:21-22 Történt pedigt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jé-
zus is megkereszteltetet és imádkozott, megnyílt az égt, és leszállt rá a Szentlélek
galambhoz hasonló testi alakbant, és hang hallatszot a mennyből: Te vagy az én
szeretet Fiamt, benned gyönyörködöm!
János 1:32 János bizonyságot is tet: Látam a Lelket leszállni az égbőlt, mint egy
galambott, és megnyugodot rajta.
Néhány tény, amit a fenti beszámolókból tanulhatunk:

a. A Lélek Isten Lelke. Valakinek a Lelke, méghozzá Istené.

b. Galamb formájában szállt le.

c. Galamb formájú volt.

Alátámasztják ezek a tények azt a következtetést, hogy a Szent Lélek egy Isten-
től különálló személy? A Szent Lélek gyakorlatilag Istenhez tartozik (Isten tulaj-
don Lelke).  A keresztségnél  történt esemény az Ézsaiás által  megjövendöltek
közvetlen teljesedése volt.

Ézsaiás 61:1 Uramnakt, az ÚRnak lelke van rajtamt, mert fölkent engem az ÚRt,
hogy örömhírt mondjak a szegényeknek. Elküldött, hogy bekötözzem a megtört szí-
vűekett, szabadulást hirdessek a foglyoknak és föloldozást a megkötözöteknek.
Jézus pusztai tapasztalata után idézte ezt a verset (Lukács 4:18). Közvetlen betel-
jesedése volt azoknak az ószövetségi próféciáknak, melyek a Lélek leszállásáról
szólnak:

Ézsaiás 11:2 Az ÚR lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és értelem lelket, a tanács és
hatalom lelket, az ÚR ismeretének és félelmének lelke. 
Ézsaiás 42:1 Ímet, a szolgámt, akit támogatokt, választotamt, akiben kedvemet le-
lem. Lelkemet adtam belét, törvényt hirdet a népeknek. 
Minden őszinte olvasó számára egyszerű és világos ez. A Szent Lélek az Úr Lel-
ke, nem pedig valaki más, akit csak így hívnak. Sok ember tévesen azt hiszi,
hogy az „Úr Lelke”t, „Isten Lelke”t, „Szent Lélek”t, „Szent Szellem” stb. elnevezések
tulajdonnevek. Nem azok. Egyszerűen azt jelölik, hogy kinek a Lelke és milyen
Lélek.  Az ÚRhoz tartozik, és azért szent, mert a tulajdonosa szent. Ezért mond-
hata Jézus:

János 10:37-38 Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszemt, úgy ne higgyetek nekem.
De ha azokat cselekszemt, akkor ha nekem nem is hisztekt, higgyetek a cselekedetek-
nekt, hogy megtudjátok és elismerjétekt, hogy az Atya énbennem vant, és én őbenne
vagyok.
Hogyan volt az Atya Krisztusban? A válasz a fent említet versekben található.
Az  Atya  Lelke  által  volt  Jézusban.  Ugyanígy  lakik  Jézus  bennünk  is  (János
14:20), az Ő Lelke által.
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6. ellenvetés: Máté 28:19

BIBLIAVERS???: Menjetek el azértt, és tegyetek tanítvánnyá minden népett, megkeresztel-
ve őket az Atyánakt, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
ELLENVETÉS???:  Miért utasítot Jézus arra, hogy „az Atyánakt, a Fiúnak és a Szentlé-
leknek nevében” kereszteljünk, ha a Szentháromság téves? Nem bizonyítja ez a
vers, hogy az Istenségnek három személye van?

VÁLASZ ???:  Mielőt megválaszoljuk a fenti verset, gondolkozzunk el néhány kérdé-
sen:

➢ Isten személyazonosságával foglalkozot Jézus abban a versben vagy beszéd-
ben?

➢ Megemlíti ez a vers vagy akár a fejezet az „Isten” szót?

➢ Azt állítja ez a vers, hogy Isten három lényből vagy személyből áll?

➢ Mond ez a vers bármit is az Atya, a Fiú és a Szent Lélek természetéről?

➢ Elmondja ez a vers nekünk, kicsoda a Szent Lélek?

➢ Azt mondja a vers, hogy három név van?

A fenti kérdésekre adot őszinte válasz: „nem”. A vers nem foglalkozik azzal, ki-
csoda Isten, és nem beszél az Atya, a Fiú és a Szent Lélek természetéről sem.
Ugyanakkor megerősíti, hogy van egy Atya, egy Fiú és egy Szent Lélek. Egyik
létezése sem kérdéses.

A szöveg nem határozza meg az Atya, a Fiú és a Szent Lélek kapcsolatát. Az az
állítás, miszerint három személy van az Istenségben, túlmegy az idézet által kö-
zölt információn. Ezen szöveg alapján nem igazolható, hogy it három egyenran-
gú, egyformán örökkévaló lényről van szó.

Mit  jelent az idézet? Hogyan érteték azok, akiknek Krisztus ezt az útmutatást
adta? A választ az Apostolok cselekedeteinek tanulmányozásával könnyen meg-
találjuk. A feljegyzések arról tanúskodnak, hogy a keresztséget minden esetben
Jézus nevében végezték;  nem pedig az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében
(Apostolok cselekedetei 2:38; 8:16; 10:48; 19:5)

Ez felveti a kérdést: félreérteték a tanítványok Jézus parancsát? Tévedtek, hogy
csak az Úr nevében keresztelték az embereket? Ez nehezen hihető. Sokkal való-
színűbb, hogy a tanítványok jobban érteték az Úr parancsát, mint sokan napja-
inkban. A következő okból nem látak különbséget az Úr nevében való kereszt-
ség és az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében való keresztség közöt:

A név tekintélyt is jelent (János 5:43). Amikor megkeresztelkedünk, az Atya, a
Fiú és a Szent Lélek tekintélye és hatalma alá kerülünk. Az egyes számú „nevé-
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ben” használata megerősíti ezt a tényt. Hitvallást teszünk, hogy az Atya, Fiú és
Lélek tekintélyével és jellemével legyünk elpecsételve.

Jézusnak adatot minden hatalom mennyen és földön (Máté 28:18; János 5:27;
János 5:43). Rendelkezik az Atya tekintélyével, a Fiú (saját) tekintélyével, és ha
helyesen értjük a Szent Lelket (hogy az saját Lelke és személye, maga Krisztus,
nem valaki más), a Szent Lélek tekintélyével is. Krisztus ezzel a tekintéllyel az
Atyjával való kapcsolata alapján rendelkezik (mivel az Ő egyszülöt Fia). Ez az Ő
isteni öröksége (Zsidók 1:4).

Tehát, mivel Jézus rendelkezik az Atya (az Ő Atyja), a Fiú (saját maga) és a Szent
Lélek (saját  Lelke)  tekintélyével,  az  Apostolok cselekedeteiben feljegyzet ke-
resztségek (az Úr nevében vagy tekintélyében) az Atya, a Fiú és a Szent Lélek te-
kintélyének elismerése – ami menny és föld legnagyobb tekintélye. Krisztus az
egyetlen út, amelyen keresztül ezen tekintély alá kerülhetünk (János 14:6).

7. ellenvetés: János 1:1

BIBLIAVERS???: Kezdetben volt az Iget, és az Ige Istennél voltt, és Isten volt az Ige.
ELLENVETÉS???: Ez a vers a Szentháromságot legvilágosabban bizonyító igeszakaszok
egyike.

VÁLASZ ???:  Ezt a szöveget súlyosan félreértelmezik és helytelenül használják, ami-
kor egy olyan tanítást igyekeznek alátámasztani vele, ami teljesen ellentétes az-
zal, amit valójában mond. Vizsgáljuk meg a szöveget az eredeti görög nyelvben
(latin átírással) :

János 1:1 En archē ēn ho Lógost, kai ho Lógos ēn pros ton Teónt, kai Teós ēn ho
Lógos.
János 1:1 Kezdetben volt az Ige és az Ige az Istennél volt és Isten volt az Ige.
Az eredeti szöveg közelebbi vizsgálata mutatja, hogy az Istennek fordítot két
szó nem azonos. Az első főnév (ton Teón), és az Atyára utal, a második pedig
melléknév (Teós) és Jézusra utal. Úgy különböztetheted meg, ha megfgyeled a
két szó utolsó betűit. Sok fordítás fgyelembe veszi ezt a tényt. Például:

• James Mofat,  Hugh J.  Schonfeld és  Edgar  Goodspeed fordítása  így adja
vissza: „...az ige isteni volt.”

• A Today's English (Mai Angol) változat így írja: „...és Ő ugyanolyan voltt, mint
Isten.”

• A Revised English Bible (Revideált Angol Biblia) fordítása így hangzik:  „...
ami Isten voltt, az volt az Ige.”
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Vannak tehát olyan fordítások, amelyek helyesen visszaadják az eredeti szöveg
jelentését. Ez a szöveg azt mondja nekünk, hogy az Ige, Krisztus ugyanúgy iste-
ni, mint az Atya, és rendelkezik az „Isten-természetel”. Nem azt mondja, hogy
Krisztus maga az Atya Isten, és Ők keten egy és ugyanazon személy. További
információért lásd az 5. tanulmányt: Az Atya és a Fiú egyenlősége.

8. ellenvetés: János 14:16

BIBLIAVERS???:  És én kérni fogom az Atyátt, és más Vigasztalót ad majd nektekt, hogy
veletek maradjon mindörökké:
ELLENVETÉS???: Nem tanítota Jézus világosan, hogy a Szent Lélek egy Őtőle külön-
álló lény, amikor azt ígérte, hogy egy „más Vigasztalót” küld nekünk?

VÁLASZ ???:  Mit értet Jézus a „más Vigasztaló” alat? Önmagától különböző valaki-
ről beszélt?

Két verssel később elmagyarázza Jézus, mire gondolt. Világosan kijelenti : „Nem 
hagylak titeket árván (Vigasztaló nélkül – angol King James fordítás)t, eljövök 
hozzátok.” (János 14:18). Ez a „más Vigasztaló” nem más, mint maga Krisztus 
egy más formában (lelki formában). Nem látható (testileg) úgy, mint amikor a 
földön volt. Pontosan erről beszélt tanítványainak! Figyeljük meg: „Még egy 
kevés időt, és a világ nem lát többé engemt, de ti megláttok majdt, mert én élekt, és 
ti is élni fogtok.” (19. vers). Nem érzékelhető emberi szemmel, de Lélekben 
velünk van. Ugyanezt mondja három verssel később: „...én is szeretni fogom őtt, 
és kijelentem magam neki.” (21. vers)
A Biblia megerősíti ezt a következtetést (hogy az Úr Jézus az a Lélek, nem valaki
más), amikor kijelenti nekünk:

2Korinthus 3:17 Az Úr pedig a Lélekt, és ahol az Úrnak Lelket, ot a szabadság.
Hogyan érteték a tanítványok a „más Vigasztaló” kifejezést? Úgy érteték, hogy
Krisztus valaki másról beszélt? Hadd válaszoljanak ők:

János 14:22 Azt kérdezte tőle Júdást, de nem az Iskáriótes: Uramt,  htogyan lehett,
hogy nekünk akarod kijelenteni magadatt, nem pedig a világnak?
Teljesen egyértelmű! Júdás világosan megértete, hogy Krisztus fog eljönni hoz-
zájuk, nem pedig valaki más. Kérdése nem arra vonatkozot, hogy ki fog eljönni
majd más Vigasztalóként; őt az érdekelte,  hogyan jön Krisztus vissza hozzájuk.
Figyeljük meg, hogy Júdás Krisztusról kérdezet a kijelented magadat szavakkal.
Ez elég világos. Nem szokatlan dolog Urunk számára más formában eljönni. Ezt
megmutata az emmausi úton is: „Ezután pedig közülük ketőnek jelent meg más
alakbant,  útközbent, amikor a mezőre mentek.” (Márk 16:12) Ezt szemléltete a
szentélyszolgálatban a főpap is, amikor ruhát cserélt, hogy kimenjen a nép közé
tanítani őket. (Lásd a 8. tanulmányt.)
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Amikor Jézus „más alakban” (formában) jelent meg, akkor is Ő volt az. Amikor
Jézus  más Vigasztalóról beszél, miért furcsa, ha az is Ő?  „Nem hagylak titeket
árvánt, eljövök hozzátok.” (János 14:18) „Ímet, én veletek vagytok minden napon a
világ végezetéig.” (Máté 28:20). Dicsőség az Úrnak! Ez olyan egyértelmű és egy-
szerű. Jézus szemmel láthatólag elvonatot tőlünk, de személyes jelenléte (saját
Lelke) továbbra is velünk marad.

Bár a fenti bizonyíték már önmagában is elégséges volna, még jobban megerő-
síthetjük azt, ha mélyebbre ásunk a szövegösszefüggésben. Hasonlítsuk össze,
mit mondot Jézus magáról és a más Vigasztalóról! A 15-21 verseket vizsgáljuk:

Jézus Vigasztaló

1. „a világ nem lát többé engem” 19. v. 1. „a világ . nem . látja őt” 17. v.

2. „de ti meglátok majd” 19. v. 2. „de ti ismeritek” 17. v.

3. Jézus velük volt akkor 3. „nálatok lakik” 17. v.

4. „én tibennetek” 20. v. 4. „bennetek lesz” 17. v.

5. „eljövök hozzátok” 18. v. 5. „más Vigasztalót ad majd nektek” 16. v.

6. „Íme én veletek vagyok minden napon a
világ végezetéig.” Máté 28:19

6. „hogy veletek maradjon mindörökké” 16. 
v.

A fentiekből láthatjuk az azonosságot a „más Vigasztaló” és Jézus saját jellemzé-
se közöt.

Sok ember számára zavaró a „más” szó. Úgy gondolják, hogy ebből azt kell érte-
nünk, hogy egy más lénynek kell lennie, nem magának Jézusnak. De igaz ez?
Mindenképpen így kell értenünk ezt a szót? Ez az az üzenet, amit Jézus közölni
akart tanítványaival?

Használjuk a Bibliát saját értelmezésére! A következő versben arról olvasunk,
mit mondot Sámuel próféta Saulnak:

1Sámuel 10:6 Akkor az ÚR lelke rád fog szállnit, velük együt fogsz prófétálnit, és
más emberré leszel.
Saul más lénnyé vált? Természetesen nem! A „más ember” egyszerűen azt jelen-
ti, hogy más let, mert betelt Isten Lelkével; de ugyanaz a lény maradt, nem let
másvalakivé. Nem minden alkalommal jelent más lényt, amikor a Biblia a más
szót használja.

Ha ezt az alapelvet alkalmazzuk János 14:16 versénél, láthatjuk, hogy Jézus har-
madik személyben beszélt saját magáról. „Más Vigasztaló” volt abban az értelem-
ben, hogy „más formában” jöt el. Jézus közötük volt emberi, testi formában, de
aztán visszajöt egy más formában, Lélek formájában. A Biblia tényszerűen be-
szél erről, ti. hogy Jézus életadó Lélekké let, lásd 1Korinthus 15:45. Ezért mond-
ta a Vigasztalóról, hogy „nálatok lakikt, és bennetek lesz”.
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Ki lakot náluk akkor? Jézus. Ki lesz őbennük? Jézus (20. vers).

Ezt megállapítva, fgyeljük meg a következőt János 14 szövegösszefüggéséből.
Ha követjük Jézus azon szavait, hogy  „ha valaki szeret engemt, megtartja az én
beszédemet”, a következőre számíthatunk:

1. Az Atya más vigasztalót ad nekünk (János 14:15-16).

2. Jézus kinyilvánítja magát nekünk (János 14:21).

3. „Mi” – az Atya és a Fiú – „ahhoz megyünkt, és annál lakozunk” (János 14:23).

Első ránézésre úgy tűnhet, hogy ha szeretjük Jézust és megtartjuk parancsolatait,
három különböző dolog fog történni: más Vigasztaló jön el, maga Jézus jön el,
ill. az Atya és a Fiú jön el. De ha megértjük, hogy a Szent Lélek Jézus saját Lelke,
és tudjuk, hogy az Atyának és a Fiúnak a Lelket/élete ugyanaz (Róma 8:9; János
5:26; valamint lásd a 6. és 7. tanulmányt), akkor összhangba tudjuk hozni a há-
rom eseményt. A Vigasztaló magának Jézusnak a Lelke, ami az Atyának a Lelke
is. Ezért amikor a Vigasztaló eljön, akkor az Atya és a Fiú lakozik nálunk (János
14:23).

9. ellenvetés: 1János 5:7

BIBLIAVERS???: „Mert hárman vannakt, akik bizonyságot tesznek a mennybent, az Atyat,
az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy.” (Károli)

ELLENVETÉS???: Ez a vers egyértelműen bizonyítja, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Lé-
lek egy Isten. Hogyan vetheted el továbbra is a Szentháromságot ezen bizonyí-
ték fényében?

VÁLASZ ???:  Ez a szöveg felsorolja a hármat és azt mondja, hogy egyek. A Szenthá-
romság-hívők azt értik ki ebből, hogy ez a három egy Isten. Képzeletben az Isten
szót hozzáfűzik az igéhez az egy szó után. Pedig ez a vers nem erről beszél. Az
egy a  bizonyságtételre vonatkozik,  nem Isten személyeire.  Abban egyek,  hogy
ugyanazt a  bizonyságot teszik, ahogy a vers mondja:  „hárman vannakt, akik bi-
zonyságot tesznek”. A fejezet szövegösszefüggéséből (és az egész levélből) nyil-
vánvaló,  hogy  János  nem  azt  taglalja,  kicsoda  Isten  (vagy  hogy  hány
személyt/lény). A közvetlen szövegkörnyezetből kiderül, miről van szó. Olvassuk
el a 8-ik verset, ahol egy másik „háromság” van felsorolva:

1János 5:8 És hárman vannakt, akik bizonyságot tesznek a földönt, a Lélekt, a víz és
a vér; és ez a három is egy. (Károli)

Az egység, amiről ebben a versben szó van, nem a Lélek, a víz és a vér természe-
tére utal, hanem a bizonyságtétel egységére. Abban egyek, hogy ugyanazt a bi-
zonyságot teszik. Ezt bárki könnyen megértheti.
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Ugyanez a gondolat szerepel a 7. versben is. Ugyanazokat a szavakat használja,
mint a 8. versben:  „...a három” (Atya, Ige, Szent Lélek)  „egy”. Nem azt mondja,
hogy e három egy Isten (vagy Istenség, ahogy némelyek nevezik), hanem azt,
hogy  bizonyságtéthelük hegyhezik.  Abban egyek, hogy egymással  mheghegyhező
bizonyságot tesznek.

Mi az a bizonyságtétel, ami Jánost foglalkoztata ebben a levélben?

1János 2:23 Senkiben nincs meg az Atyat, aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a
Fiúrólt, abban az Atya is megvan. (Károli)

1János 4:14 És mi látukt, és bizonyságot is teszünk arrólt, hogy az Atya elküldte a
Fiút a világ üdvözítőjéül.
1János 4:15 Aki valljat, hogy Jézus az Isten Fiat, Isten megmarad abbant, és ő is Is-
tenben.
1János 5:5 Ki azt, aki legyőzi a világott, ha nem azt, aki hiszit, hogy Jézus az Isten
Fia ????
János Isten Fiát 18-szor említi meg levelében. Teljesen világos, hogy Jézus fúsá-
ga foglalkoztata elméjét. A következő két versben még bővebben elmagyarázza
és megismétli, amit 1János 5:7-8-ban mondot:

1János 5:9 Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételétt,  az Isten biztonyságtétele
nagytobb, mert ez Isten bizonyságtételet, amellyel biztonyságtot tet a Fiáról.

It arról a bizonyságtételről olvasunk, amellyel az Atya „bizonyságot tet a Fiá-
ról”. Milyen bizonyságot tet az Atya a Fiáról?

Máté 3:17 És ímet, egy mennyei hang ezt mondta: Ez az én szeretet Fiam, akiben
gyönyörködöm.
Lásd még Máté 17:5.

1János 5:10 Aki hisz Isten Fiábant, az  magában htordtozza a biztonyságtételt.
Aki nem hisz Istennekt, hazuggá tete őtt, mert nem hit abban a bizonyságtételbent,
amellyel Isten bizonyságot tet az ő Fiáról.
Másrészt János arra a bizonyságtételre is utal, amelyre a Lélek vezeti el a hívők
szívét. Milyen bizonyságot tet a Szent Lélek Jézusról az apostolokon keresztül?

Apostolok cselekedetei 8 :37 Fülöp pedig azt mondta: Ha teljes szívből hiszelt, le-
het. Ő pedig így felelt : Hiszem, htogy Jézus Krisztus az Isten Fia.

Apostolok cselekedetei 9 :20 És azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézustt,
htogy ő az Isten Fia.

Más, ezekhez hasonló bizonyságot is idézhetnénk még, amelyekre Isten Lelke
indítota az embereket.
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Látuk tehát, hogy miután János az Atya, Fiú és Szent Lélek egyező bizonyságá-
ról beszél, tovább részletezi az Atya és a Szent Lélek bizonyságtételét.

Ugyanezt a bizonyságot tete Jézus is? János evangéliumában találhatjuk meg a
választ a kérdésre:

János 10:36 Arról mondjátok-e tit, hogy káromlást szólt, akit az Atya megszenteltt, és
elküldöt a világbat, mivelhogy azt mondtam: az Isten Fia vagytok ????
Nem helyesen hasogatjuk tehát az igazság beszédét, ha arra próbáljuk használni
1János 5:7-et, hogy ez alapján három egyenrangú, egyformán örökkévaló isteni
lényt vagy személyt tanítsunk. János bizonyságtételét is elutasítjuk, ha tagadjuk
Isten Fia Atyától való mennyei születését (János 3:16) az örökkévalóság napjai-
ban (Mikeás 5:2). Ha három örök, egyenrangú lényt tanítunk, megtagadjuk az
Atya-Fiú kapcsolatot. Megtagadjuk, hogy Jézus az élő Istennek a Fia, és kapcso-
latukat költői képpé vagy szerepjátékká fokozzuk le. Azok, akik ezt a verset a
Szentháromság tanítására használják (megtagadva Isten Fiát), valójában lerom-
bolják azt a bizonyságtételt, amit a menny adni akar nekünk!
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