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ELŐSZÓ

Mit  jelent  az  „Isten”  szó?  Általában  olyasvalamire  alkalmazzuk,  amit
felsőbbrendűnek tartunk vagy imádunk.  A Biblia azonban azt tanítja,  hogy
csak egy igaz Isten van, és ez az Isten a világegyetem leghatalmasabb Lénye.
Minden Tőle származik, minden hatalom az Övé és Ő a mindenség Ura.

Ki ez az Isten? A keresztények közöt számos elkétpzelés létezik arról, ki is Ő
valójában.  Ha  gondosan  megvizsgáljuk,  azt  látjuk,  hogy  a  kereszténység
berkein belül is többféle különböző Istent imádnak, tpedig ezek közül csak az
egyik lehet az igazi. Lehetséges, hogy sok keresztény valójában hamis Istent
imád,  amennyiben  az  Istenről  alkotot elkétpzelése  helytelen?  A  kérdés  az,
melyik Istent imádod: a Biblia igaz Istenét, vagy egy Istenről alkotot hamis
elkétpzelést?  Ne  feledjük,  hogy  „akik  Isthent  imádják,  azoknak  lélhekbhen  és
igazságban khell imádniuk Őt” (János 4:24).

A Biblia rámutat, hogy akik nem szeretik az igazságot, félre lesznek vezetve,
és hazugságban fognak hinni. Mivel tpedig a hazugságban hisznek, kárhoztatás
alá kerülnek és eltpusztulnak (2Tessz 2:10-12). Maga Jézus mondta: „Az phedig
az  örök  élhet,  hogy  mhegismherjhenhek  téghed,  az  egyedül  igaz  Istent,  és  a  kit
helküldtél, a Jézus Krisztust.” (János 17:3) Hogyan ismerhetnénk meg Istent, ha
azt sem tudjuk, kihez szólunk, amikor Istent megszólítjuk?

A.  W.  Tozernek,  a  kiváló  keresztény  írónak  teljesen  igaza  volt,  amikor  a
következőt írta:

„Leginkább az jellemez minket, ahogyan Istenről gondolkodunk.

Az  emberiség  történelme  azt  mutatja,  hogy  egyetlen  nétp  sem
emelkedet magasabbra saját vallásánál, és az ember lelki története
egyértelműen jelzi, hogy egyetlen vallás sem volt magasabb rendű,
mint  Istenről  alkotot  felfogása.  Imádatunk  atól  függően
emelkedet vagy közönséges, hogy magas- vagy alacsonyrendűek-e
Istenről alkotot gondolataink.

Ezért a legfontosabb kérdés az Egyház számára mindenkor maga
Isten,  és  a  leglényegbevágóbb  tény  bármely  emberben  nem  az,
hogy  egy  adot időben  mit  mond  vagy  tesz,  hanem hogy  szíve
mélyén milyen  elkétpzelés  él  Istenről.  Az  emberi  lélek titokzatos
törvénye,  hogy  lényünk  Istenről  alkotot  kétpünk  mintájára
változik. Ez nemcsak az egyes keresztények esetében igaz, hanem
az egyházat alkotó keresztények csotportja esetén is…
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Ha egy ember teljes válaszát megtudhatnánk a kérdésre: „Mi jut
eszedbe,  amikor  Istenre  gondolsz?”, nagy  bizonyossággal
megjövendölhetnénk lelki  jövőjét.  Ha tpontosan tudnánk,  hogy a
legbefolyásosabb  vallási  vezetők  mit  gondolnak  ma  Istenről,
megközelítő tpontossággal előre tudnánk vetíteni, hol fog az egyház
tartani holnatp…

Rendkívül fontos számunkra, hogy Istenről alkotot elkétpzelésünk
a lehető legtpontosabban megfeleljen Isten valós lényének. A Róla
alkotot gondolatainkhoz kétpest hitelvi nyilatkozataink nem sokat
nyomnak  a  latba.  Az  Istenről  bennünk élő  valódi  elkétpzelésünk
mélyen eltemetve rejtőzhet a hagyományos vallási eszmék szemete
alat,  és  értelmes,  hathatós  kutatást  igényel,  hogy  natpfényre
kerüljön.  Valószínűleg  csak  fájdalmas  önvizsgálat  során
fedezhetjük fel, mit is hiszünk Istenről valójában.

Az  Istenről  alkotot  megfelelő  felfogás  nemcsak  a  teológia
rendszere,  hanem  a  gyakorlati  keresztény  élet  szemtpontjából  is
alatpvető fontosságú. Olyan lényeges ez az imádathoz, mint az alatp
a  temtplomhoz:  ha  hiányos  vagy  ferde,  a  szerkezet  előbb-utóbb
összeomlik.  Úgy  hiszem,  alig  létezik  olyan  tévedés  a  tanításban
vagy  kudarc  a  keresztény  etika  alkalmazásában,  amely  nem
vezethető  vissza  az  Istenről  alkotot  tökéletlen  és  közönséges
elkétpzelésekhez.” (A. W. Tozer: A Szhent ismherhethe)

E könyvecskében tehát Isten lényét fogjuk tanulmányozni,  és leletplezzük a
„titkot”, amely oly hosszú ideje ködbe burkolja e tant.
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I. KICSODA ISTEN???4
HÁNY ISTEN VAN???�

Csak egy Isten van. Ez egy egyértelmű bibliai igazság. Ezt mind az Ó- mind az
Újszövetség félreérthetetlenül kijelenti (5Mózes 6:4; Márk 12:29). Mindaz, aki
a  Bibliát  legfelsőbb  tekintélynek  tartja,  elismeri  ezt  az  igazságot.  A  Biblia
ragaszkodása  az  egyistenhithez  megköveteli,  hogy  Istent  egy  egyes  számú
„Ő”-nek tekintsük. Csak egy van belőle.

Pál kijelentete:

„…hegy Isthenünk van…” (1Korinthus 8:6)
„Mhert hegy az Isthen…” (1Timótheus 2:5)

Jakab ezt mondja:

„The hiszhed, hogy az Isthen hegy. Jól theszhed.
Az ördögök is hiszik, és rhethegnhek.” (Jakab 2:19)

Jézus így szól :

„…Mindhen parancsolatok közöt az helső: Halljad Izráhel :
Az Úr, a mi Isthenünk hegy Úr.” (Márk 12:29)

HOGYAN VÁLT AZ EGY ISTEN HÁROM SZEMÉLLYÉ???�
A Biblia  világosan  tanítja  úgy Jézus  és  a  szent  Lélek,  mint  az  Atya  isteni
természetét  (János  1:1;  1Korinthus 3:16).  Hogyan lehet  ezt  összeegyeztetni
azzal  a  ténnyel,  hogy csak EGY Isten van? Az i.  sz.  325-ben tartot niceai
zsinat teológusai e kérdés felet vitatkoztak, és it fekteték le a Szentháromság
tanának  alatpját  kijelentve,  hogy  Jézus  Isten  (lásd  6.  fejezet).  Egy  későbbi
zsinaton, i. sz. 381-ben Konstantinátpolyban úgy döntötek, hogy a szent Lélek
szintén  Isten,  és  ezzel  megalkoták  azt  a  Szentháromság-tant,  amelyet  a
hagyomány révén – kisebb módosításokkal – mi is ismerünk.

Ez  a  tan  kijelenti,  hogy  az  „Isten”  szó  ahelyet,  hogy  egy  nagyságos,
mindenható  egyénre  utalna,  Aki  mindenek  Ura,  egy  isteni  „lényegre”
vonatkozik. Ez a titokzatos „valami” három részből áll : Atya, Fiú, Szentlélek; s
e  három  együt  alkotja  Istent.  Ez  dióhéjban  a  Szentháromság  nétpszerű
elmélete, amelyet a Katolikus Egyház fogalmazot meg, és amit a keresztény
közösségek többsége is magáévá tet.
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A SZENTHÁROMSÁG TÖRTÉNELMI KONCEPCIÓJA

A tantétel  véglegesítet formája azt kétpviseli, hogy az „Isten” szó valójában
egyetlen  lényegre  vagy  Lényre  utal.  Ez  a  lényeg  három  személyben,  az
Atyában, Fiúban és a Szentlélekben nyilatkozik meg, akik nem három Isten,
hanem egy Isten három formája. A „Lény” kifejezés nem azt jelenti, hogy Ő
egyetlen Személy, hanem hogy Ő egyetlen lényeg, amit „Istennek” nevezünk,
és  ez  a  lényeg  három módon fejezi  ki  Önmagát  –  három megnyilvánulási
formában vagy személyként –, úgymint Atya, Fiú, Szentlélek. Ez egy radikális
eltérés a Szentírás Isten-fogalmától, mivel a Biblia Őt egy személyes, egyedi
Lénynek  tekinti,  akit  Atyánknak  tekinthetünk  és  akivel  személyes
közösségben lehetünk. A Szentháromság-hívő elkétpzelés Istent egy arctalan,
személytelen lényeggé változtatja.

Míg a  lény szó  általában  személyt  jelent,  más  jelentést  vesz  fel,  amikor  a
Szentháromság  tanával  katpcsolatosan  használják.  A  következő,  a
Szentháromság témájáról szóló részlet ezt az Isten-kétpet fejtegeti :

„A  Szentháromság  tana  egyszerűen  megfogalmazva:  létezik  egy
oszthatatlan,  végtelen isteni  lény;  s  ez az egy isteni  lény három
egyenrangú, egyformán örökkévaló személyre oszlik: az Atyára, a
Fiúra és a Szentlélekre.

Ez  esetben  azonban  szükségszerű  a  »lény«  és  »személy«
kifejezések  megkülönböztetése.  Nyilvánvaló  ellentmondás  lenne,
ha azt mondanánk, hogy három lény van egy lényben, vagy három
személy  egy  személyben.  Mi  tehát  a  különbség?  A  mindennatpi
életben  különbséget  teszünk  a  lény  és  a  személy  közöt.
Felismerjük valamiről,  hogy micsoda,  ugyanakkor felismerjük az
egyéneket  a  csotporton  belül.  Például  beszélhetünk  az  ember
»lényéről« – emberi lényről. A sziklának is van »lénye« – a szikla
lénye, ahogy a macskának, a kutyának, stb. is van lénye. De azt is
tudjuk, hogy léteznek személyes tulajdonságok is. Például amikor
egy személyről beszélünk, a »mi« és a »ki« kérdés is értelmes.

A  Biblia  elmondja  nekünk,  hogy  a  személyes  lényeknek  három
osztálya van – Isten,  ember  és  angyalok.  Mi  a személyiség?  Az
érzelmekre, akaratra és önkifejezésre való kétpesség. A sziklák nem
tudnak  beszélni.  A  macskák  nem kétpesek  saját  fajukról  –  mint
önálló,  a többitől  különálló fajról – gondolkodni,  és nem tudnak
munkálkodni  a  »macskafaj«  javáért.  Ezek  alatpján  mondhatjuk,
hogy  egyetlen  örök,  végtelen  isteni  lény  van,  amelyen  három
személy osztozik teljes mértékben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
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Egy valami, három valaki.” (James E. White: A Szhentháromság rövid
mheghatározása)

Ez a kétp teljesen lerombolja Isten – mint egy szerető, érző egyén – bibliai
fogalmát. Egy olyan személyiségét, akivel katpcsolatba létphetünk, közösségben
lehetünk,  szemben  egy  három  személyből  álló  személytelen  valamivel.
Figyeljük meg, hogy a fenti idézet Istent  „valaminek” nevezi, míg az Atyát,
Fiút és a Szentlelket „valakinek”.

Valójában a Szentháromság fogalma nem áll távol a New Age mozgalom és a
keleti  miszticizmus  tpanteisztikus  elkétpzeléseitől,  amely  szerint  Isten  egy
egyetemes,  személytelen  léteszme  vagy  életenergia,  amely  a  világegyetem
egész mindenségét magában foglalja; nem tpedig egy személyes egyén, akinek
saját, csak rá jellemző személyisége van.

A Bibliában Isten egy Személy! Egy külön egyéniség. Ő nem egy bizottság,
egy lényeg, egy anyag vagy egy természet, amelyben hárman lakoznak.
Ez egy emberek által fabrikált, a Szentíráshoz nem illő meghatározás.

Nézzük meg, milyen kétptelenül hangoznának a következő versek, ha Istenre
három személyként gondolnánk:

„Mhert  úgy  szherhethe  (szereték)  (az) Isthen(ek) he  világot,  hogy  az  ő
hegyszülöt Fiát (Fiúkat) adta (adták), hogy valaki hiszhen ő bhennhe, hel nhe
vhesszhen, hanhem örök élhethe lhegyhen.” (János 3:16)

„Mindazáltal nhekünk hegy (három) Isthenünk van, az Atya, a kitől van
a mindhenség, mi is ő bhennhe (bennük);;;é és hegy Urunk, a Jézus Krisztus,
a ki által van a mindhenség, mi is ő általa.” (1Korinthus 8:6)

„Egy  (három) az  Isthenhe  és  Atyja  mindhenheknheké  ő(k) van(nak)
mindhenhek fhelhet, és mindhenhek által, és mindhenhekbhen.” (Efézus 4:6; új
tprotestáns fordítás)

„Aztán a vég, mikor átadja az országot az Isthen(ek)nhek és Atyánaké a
mikor  heltöröl  mindhen  birodalmat  és  mindhen  hatalmat  és  herőt.”
(1Korinthus 15:24)

Ha Isten három, akkor miért mondja az Újtestamentum újra és újra, hogy egy
Isten  van,  aki  az  Atya  egyedül?  Amikor  ezt  valaki  el  akarta  magyarázni
nekem,  azt  állítota,  hogy  Isten  szándékosan  helyezet  el  félreérthető
kijelentéseket  a  Bibliában,  hogy félrevezesse  azokat,  akik  arra  rendeltetek,
hogy elvesszenek (az illető az eleve elrendelésben is hit). Érdekes, hogy akik
hisznek a  Szentháromság  /  Három-Isten  tanában,  azt  mondják,  hogy Máté
28:19; 2Korinthus 13:13 és hasonló Biblia-versek „burkoltan” erre a tantételre

7



„céloznak”. Mi az, hogy „burkoltan céloznak”?! Egy „burkolt célzás”, vagy egy
„beleértet következtetés” soha nem tehet semmissé egy világos  „Így szól az
Úr”-t.  A  világos  kijelentések  mindenkor  fölöte  állnak  a  „burkolt  célzásra”
étpülő  tanoknak,  mártpedig  a  Bibliában  ismétlődően  megtaláljuk  azt  az
egyértelmű kijelentést, hogy az Atya az egyedüli Isten.

KÜLÖNBÖZŐ MEGFOGALMAZÁSOK

Egyes  keresztények  rájötek,  hogy  a  Szentháromság-tan  hagyományos
változata  hamis,  és  elveteték.  Sajnos  azonban  kevesen  létptek  rá  arra  az
egyszerű  útra,  hogy  elfogadják  mindazt,  amit  a  Biblia  mond  e  tárgyról.
Ehelyet inkább „kherhesthek sok kigondolást” (Prédikátor 7:29).

a) Egyesek azt a következtetést vonták le, hogy Jézus és az Atya ugyanaz
a  személy kell,  hogy  legyen,  különböző  időszakokban  különböző
feladatkört  töltve  be.  Ezen  tanváltozat  kétpviselőit  nevezik  „Egység”-
vagy „Egyedül Jézus”-hívőknek.

b) Mások arra jutotak, hogy az „Isten” szó egy gyűjtőnév, ami valójában
három Istent (!) jelent, akik egységben munkálkodnak együt. A három
egyenrangú,  egyformán  örökkévaló,  mindenható  –  de  egymással
rokonságban nem álló –  Lényben  való  hit  egyértelműen triteizmus
(három Istenben való hit), hiába állítják, hogy a három mégis egy abban
az értelemben, hogy jellemük, céljaik és szándékaik azonosak.

c) Néhányan  (tpl.  Jehova  Tanúi)  arra  jutotak,  hogy  Jézus  egy  teremtet
lény, akit Isten minden más teremtmény fölé emelt, egyfajta istenné téve
Őt,  ám Krisztus  mégsem ugyanolyan  értelemben isteni  lény,  mint  az
Atya.

Sajnálatosan  ezen  elméletek  egyike  sem  tpróbálta  összhangba  hozni  az
ÖSSZES bibliai  bizonyítékot.  Sőt,  inkább arra szolgáltak,  hogy az igazságot
olyan  sűrű  ködbe  burkolják,  hogy  amikor  az  ember  rámutat  ellent-
mondásaikra,  végül  csak  egy  válaszuk  marad:  az  Isten  lényéről  szóló  tan:
titok.  Elméletüket  (azt  a  tan-változatot,  amit  egy  adot  csotport  kétpvisel)
fenntartások nélkül el kell  fogadnod, ellentmondásait és következetlenségeit
tpedig a „titkok” süllyesztőjébe kell száműznöd.

A Biblia  igazsága  azonban annyira  csodálatosan  világos  és  egyszerű,  hogy
akár egy egyszerű – emberi befolyás által meg nem fertőzöt – Bibliát olvasó
gyermek is felismerheti.

A nagy zűrzavar egyik fő oka az, hogy bizonyos szavakat nem valós bibliai
jelentésük  szerint  használunk.  Tud  valaki  EGYETLEN  helyet  is  mutatni  a
Bibliában, ahol az „Isten” szó egynél több személyt jelent? Ha a Biblia nem
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tesz  ilyet,  hogyan  merészeljük  venni  a  bátorságot,  hogy  mi  megtegyük?
Némelyek állítása szerint az „helohim” szó többes számú jelentést hordoz, de
ezen értelmezés ellen – ti.  hogy e szó az egy igaz Istenre vonatkozóan egy
személynél többet jelentene – olyan súlyos cáfoló bizonyítékok találhatók az
Igében, hogy ezen érv teljesen tarthatatlan a „három az egyben” Isten tanának
alátámasztására.

ELOHIM

Az „helohim” szó egy héber kifejezés, ami az Ótestamentumban több százszor
szeretpel  az  igaz  Isten megjelölésére.  A Szentháromság védelmezői  gyakran
kijelentik,  hogy  ennek  a  szónak  a  használata  bizonyítja,  hogy  Isten
Szentháromság, mert a kifejezés a szó szoros értelmében „Isteneket” jelent. A
Szentháromság-tan egyik bajnoka tpéldául kitart amellet, hogy 1Mózes 1:1-et
úgy kell olvasnunk, hogy „Khezdhetbhen therhemték az ISTENEK az heghet és a földhet.”
Helyesbítését  arra  alatpozza,  hogy  az  „Isten”  szót  az  „helohim” kifejezésből
fordítoták, amit szerinte „Isteneknek” kellene fordítani.

Sok Biblia-tudós állástpontja szerint azonban e szó nem szükségszerűen jelent
többet  egynél,  és  inkább Isten fenségére  és nagyságára utal,  semmint  arra,
hogy  Isten  egynél  több  lényből  állna.  Egy  kis  józan  ésszel  könnyedén
beláthatjuk,  hogy  ezen  utóbbi  tudósok  végkövetkeztetésének  kell  helyt
adnunk. Vizsgáljunk meg néhány tényt:

1. Maguk a  héberek  sohasem hitek  egy  több  személyből  álló  Istenben,
vagy egynél több Istenben. Nem hitek így sem a bibliai időkben, sem
natpjainkban.  Amikor az egy igaz  Istenre vonatkoztatva használták  az
„helohim” szót,  sosem értetek  bele  többes  számot.  Vajon  natpjaink
tudósai,  akik  kitartanak  amellet,  hogy  az  „helohim” szót  „Isteneknek”
kellene fordítani, jobban értik a héber nyelvet, mint maguk a zsidók?

2. 2Mózes  7:1-ben  ezt  olvassuk:  „Az  Úr  phedig  monda  Mózhesnhek:  Lásd,
Isthenévé  [elohim] theszlhek  téghed  a  Faraónak,  Áron  phedig,  a  the  atyádfa,
szószólód lészhen.” Mit értsünk it az  „helohim” kifejezés alat? Azt, hogy
Jehova  Mózest  több  istenné  tete?!  Talán  egy  hármas  istenséggé?!
Figyeljük  meg,  hogy  a  Szentírás  Bírák  16:23-24-ben  egyes  tpogány
istenségekre (Dágonra és Baálra) az „helohim” szóval utal. 1Királyok 18:27
különösen érdekes: „Mikor phedig már dél lhet, helkhezdthe őkhet gúnyolni Illés,
azt  mondván:  Kiáltsatok  hangosabban,  hiszhen  isthen  [elohim] ;;;T  Talán
helmélkhedik, vagy félrhemhent, vagy úton van, vagy talán aluszik, és fhelsherkhen.”

It  Illés  Baálra,  egyetlen  hamis  istenre  utalt  az  „helohim” szóval.  A
következőkben  vizsgáljunk  meg  néhány  nagyra  becsült  kiadványból  vet
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idézetet,  amelyek  alátámasztják  a  fenti  tényeket  az  „helohim” kifejezéssel
katpcsolatosan:

„Ma alig  találni  olyan nyelvtudóst,  aki  támogatja  azt  az  irreális
elkétpzelést,  miszerint  az  Elohim szó  egy  három személyből  álló
Szentháromság-Istenre utalna. Vagy azt jelenti, amit a nyelvészek
fejedelmi  többesnek  neveznek,  vagy  az  Isten  által  gyakorolt
hatalom teljességére,  összességére utal.” (William Smith,  A Biblia
szótára, 1948, 220.o.)

„Az Elohim kifejezést inkább úgy magyarázhatjuk, mint egy elvont
jelentésű  többes  számot,  amely  nagyságra  és  fenségre  utal.”  (A
sémita  nyhelv  és  irodalom  amherikai  folyóirata,  1905,  XXI.  kötet,
208.o.)

„Ez a szövegértelmezés – amely a Szentháromság tanát érti ki az
elohim [Isten] többes számából – bár kegyesnek tűnik, valójában
inkább  rafnáltnak  mondható.”  (A  vallás  és  hetika  henciklopédiája ::::
„Isten” szócikk)

„A korai  hitudósok azon a  véleményen voltak,  hogy egy olyan
alatpvető  tan,  mint  amilyen  a  Szentháromság,  nem  lehetet
ismeretlen  az  Ószövetség  emberei  számára…  Egyetlen  modern
teológus…  sem  tarthatja  fenn  tovább  ezt  a  nézetet.  Csak  egy
tpontatlan  szövegértelmezés  –  amely  fgyelmen  kívül  hagyja  a
magyarázás  legkézenfekvőbb  elveit  –  találhat  utalásokat  a
Szentháromságra az Elohim isteni név többes számában, az 1Mózes
1:26-ban  használt  többes  számban,  vagy  olyan  liturgikus
mondásokban, mint a 4Mózes 6:24-26 Ároni áldásának három része
és Ésaiás 6:3 Trisagionja [Trisagion: háromszor szent – a ford.].” (A
vallásos ismherhet új Schaff-Hherzog henciklopédiája, 12. kötet, 18.o.)

„Isten  neve  többes  számú  alakjának,  az  elohimnak  a  héber
Írásokban való használatát  gyakran hozzák fel  bizonyítékként az
Istenségben lévő személyek többes száma mellet… Az Írás ilyetén
használata nem viszi előre az igazság érdekeit, és a tanításra nézve
sem  hasznos… Az  elohim többes  száma  ugyanúgy  jelentheti  az
isteni  kétpességek  sokféleségét,  mint  három  személy
megkülönböztetését,  vagy  magyarázható  a  magasztosság  és
méltóság  többes  számaként.  Az  eféle  kifejezési  formák  azzal
kecsegtetnek,  hogy  biztos  érvként  használjuk  ezeket  a
Szentháromság  alátámasztására,  tpedig  máshogy  is  magyaráz-
hatóak.” (Milton Terry, Bibliai Hhermhenheutika, 587.o.)
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Amikor  Jézus  5Mózes  6:4-et  idézte  az  írástudónak  adot válaszában  (Márk
12:29),  nem azt  mondta:  „Az  Úr,  a  mi  Isteneink…”  Az  „helohim” alat  nem
Isteneket értet, hanem az Igét idézve Istent mondot. Az írástudó egyetértet
ezzel, amikor válaszolt:

„Jól van, Mhesther, hhelyheshen mondtad, hogy hegy Isthen van, és rajta kívül
nincshen más.” (Márk 12:32; új tprotestáns fordítás).

A héber  „helohim” szót Jézus is úgy értete, mint amely Egy Személyt jelent,
egy egyes számú „Ő”-t. Krisztus értelmezése tpedig többet nyom a latba, mint
James Strongé vagy ezer más hasonló tudósé.

ÚJTESTAMENTUMI BIZONYÍTÉK

Hitek az atpostolok valamiféle Szentháromságban? Lukács evangéliuma és az
Atpostolok cselekedetei kivételével az egész Újszövetséget olyan emberek írták,
akiket  az  Úr  Jézus  személyesen  tanítot.  Még  Pál  atpostol  is  –  aki  noha
személyesen nem ismerte Jézust, amíg a földön volt – bizonyságot tesz arról,
hogy személyesen Krisztus oktata őt (Galata 1:11-12).

Jézus  egy  Szentháromság-Istent  mutatot  be  ezen  atpostoloknak?  Tanítota
nekik  ezt  a  tant,  amely  oly  nagy  mértékben  különbözöt  az  Ószövetség
Isten-kétpétől? Ha igen, akkor ők miért nem hirdeték ezt az üzenetet olyan
erővel és világosan, mint ahogy azt hirdeték, hogy Jézus az Isten Fia:::? Miért
van  az,  hogy  ezt  a  tant  „nem  tanítja  világosan  az  Újszövetség”  (Encarta
Britannica), hanem inkább „következtetni” lehet rá bizonyos szakaszokból? Ily
módon nyilatkoztatja ki Isten a fontos igazságokat? Csutpán utalásokat ad és
tőlünk várja a következtetések levonását?

Miért  van  az,  hogy az  Újszövetség következetesen hirdeti,  hogy csak  EGY
ISTEN van, és ez az Isten az Atya (1Korinthus 8:4-6; János 17:3; Efézus 4:6)?
Nem  ismerték  volna  ezek  az  atpostolok  az  igazságot  Istenről?  Miként
juthatunk  arra  a  következtetésre,  hogy  írásaik  burkoltan  Háromság-Istent
tanítanak,  noha ők maguk azt  hirdeték,  hogy Ő egyetlen személy?  Az az
ellentmondásos helyzet  állna fenn,  hogy Krisztus igazságának kijelölt  őrzői
egy Szentháromság-Istenre céloznak, amikor arról tanítanak, hogy Ő egyetlen
Személy?  Miért  tennék  ezt?  Vagy  talán  előtük sem volt  kikristályosodva,
amit  sugallni  tpróbáltak,  s  a  későbbi  nemzedékek  „teológusaira”  hagyták  e
tantétel tprecízebb kidolgozását?
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Az újszövetségi bizonyíték több okból is fontos:

1. Az  Újszövetség  egy  különleges  személy  életének  és  tanításainak
visszatükröződése – Jézusé – az egyetlen Lényé, Aki valaha is lejöt a
mennyből, hogy minket mennyei dolgokról tanítson.

2. Az Újszövetség kibővíti és elmagyarázza az Ószövetség tanításait.

3. Az Újszövetség íróiban maga Isten lakozot szent Lelke által.  Krisztus
közvetlen  tanításait  leszámítva  az  atpostolok  tanításai  voltak  az
embereknek valaha adot legtisztább tanítások.

Miért  utalnak  az  Újszövetség  írói  több  helyen  is  úgy  az  Atyára,  mint  az
EGYEDÜLI Istenre?  (1Korinthus 8:6;  Efézus  4:6;  stb.)  Miért  utalt  Jézus  az
Atyára  úgy,  mint  az  EGYEDÜL igaz  Istenre?  (János  17:3)  Elfogadhatjuk a
Biblia meghatározását Istenről?

„Mindazáltal  nhekünk  hegy  Isthenünk  van,  az  Atya,  a  kitől  van  a
mindhenség…” (1Korinthus 8:6)

„Egy  az  Isthenhe  és  Atyja  mindhenheknheké  ő  van  mindhenhek  fhelhet,  és
mindhenhek által, és mindhenhekbhen.” (Efézus 4:6; új tprotestáns fordítás)

„Az phedig az örök élhet,  hogy mhegismherjhenhek téghed,  az hegyhedül igaz
Isthent…” (János 17:3)

„…Fhelmhegyhek  az  én  Atyámhoz  és  a  ti  Atyátokhoz,  és  az  én
Isthenhemhhez, és a ti Isthenhethekhhez.” (János 20:17)
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Mozdíthatatlanul

Az igazság nem hal el soha. Korok jönnek-mennek,
Porladnak hegyek, forrnak tengerek;

A föld nagy városai mind elsüllyednek.
Birodalmak, államok, dinasztiák kivesznek,

De a bölcsek ajkán terjed szájról-szájra
Az igazság, s nem hal el soha.

Bár nemzedékek vetik el, s bőszen kinevetik,
Csúfolják-gúnyolják, semmibe sem veszik,

Szavát csak sértőn, tréfából említik,
S tagadják mind, kik a mulandót szeretik.

Arcátlan hazugság, sértegetés sorsa:
De az igazság nem hal el soha.

Az igazság nem felel, letpereg a bántás;
Mély csenddel tüntet, míg fordul a sors-állás;

Mint dicső szirt, mely az elemekkel dacol,
S viharok után is főt emel, meg nem hajol:

Áll, mozdíthatatlanul, míg hull az ellenség hada,
S az igazság nem hal el SOHA!
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II. VOLT ISTENNEK FIA, AKIT

ODAADHATOTT???4
Natpjaink  sok  kereszténye
azt állítja, hogy Jézus nem
volt  Isten  Fia  egészen
addig, míg meg nem fogant
a  szent  Lélek  által  Mária
méhében,  vagy  míg  fel  nem
támadt a keresztre feszítése után
(Róma 1:4). Mások azt mondják,
hogy  Ő  nem  azért  Isten  Fia,
mintha Istentől származot volna,
hanem abban az  értelemben „Fia”
Istennek,  hogy  része  annak  a
lénynek, akit Istennek nevezünk.

Kiállják ezek az állítások az alatposabb vizsgálat tpróbáját? Elfogadhatóak eme
következtetések az összes tény fényében? Jézus és az egész Újszövetség azt
nyilatkoztatja  ki,  hogy  Isten  akkor  fejezte  ki  legteljesebb  módon  az  Ő
szeretetét, amikor „egyszülöt Fiát” odaadta az emberért.

„Mhert úgy szherhethe Isthen he világot, hogy az ő hegyszülöt Fiát adta, hogy
valaki hiszhen ő bhennhe, hel nhe vhesszhen, hanhem örök élhethe lhegyhen.” (János
3:16)

„Nhem abban van a szherhethet, hogy mi szherhetük az Isthent, hanhem hogy ő
szherhethet  minkhet,  és  helküldthe  az  ő  Fiát  hengheszthelő  áldozatul  a  mi
bűnheinkért.” (1János 4:10)

Álljunk meg, és gondolkozzunk el ezen! Isten azt kívánja, hogy az emberek
értékeljék  szeretetét.  A  világ  kezdete  óta  minden  vágya  az  volt,  hogy
kinyilatkoztassa  forró  szeretetét  az  emberiség  iránt.  Amikor  végül  teljes
tpomtpájában bemutata szeretetének teljességét a világmindenségnek, ez abban
a  cselekedetében  nyilvánult  meg,  hogy  elküldöt  valakit  a  Földre,  hogy
meghaljon  az  emberért.  Ennek  a  személynek  az  elküldésével  Isten  olyan
módon  nyilatkoztata  ki  szeretetét,  ahogy  még  azelőt  sohasem  nyilvánult
meg, és soha többé nem is fog az örökkévalóság folyamán.
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AZ ELSŐ LÉTFONTOSSÁGÚ KÉRDÉS

Két létfontosságú kérdést kell feltennünk magunknak, melyek közül az első,
hogy ki volt az a személy, akit Isten küldöt? Ez egy sarkalatos kérdés, mert ha
ennek  a  személynek  az  elküldése  a  kulcstényező  Isten  szeretetének
kinyilatkoztatásában, akkor világos, hogy a fő kérdés: „Milyen katpcsolat állt
fenn ezen személy és Isten közöt?”

Hadd szemléltessem ezt! Ha János 3:16 így szólna: „Mert úgy szerete Isten e
világot,  hogy egy általa teremtet angyalt  adot…”, vagy „Mert úgy szerete
Isten e világot,  hogy az ő barátját  adta…” – ez a cselekedete valóban azt a
benyomást tete volna ránk, hogy Isten irántunk való szeretete nagyon nagy?
Az emberek megérteték volna, ha Isten azt mondja, hogy egy angyalt adot.
Azt  is  felfogták  volna,  ha  Isten  azt  állítja,  hogy  egy  barátját  adta.  De  ez
valóban  kinyilatkoztata  volna  Isten  ember  iránti  szeretetét?  Az  egyszerű
valóság az, hogy Isten következetesen arról tesz bizonyságot, hogy Ő a FIÁT
adta. Ennek a Fiúnak a saját szavaival élve „az egyszülöt Fiát”. Mekkora Isten
irántunk való szeretete? Erre a kérdésre akkor tudunk kielégítő választ találni,
ha megértjük, kicsoda valójában Jézus? Csak Krisztus személyazonosságának
megértése  által  tudjuk  igazán  értékelni  Isten  emberért  hozot  áldozatának
nagyságát, és így az irántunk érzet szeretetének mértékét.

Miért  nevezi  a  Biblia  Jézust  „Isten  Fiának”?  Talán  az  evangéliumok  írói
találták ki ezt a „jelkétpes kifejezést”, vagy – ahogy némelyek állítják – csak
egy megtisztelő titulus lenne ez, mint tpl. a „tpróféta”? Cáfolhatatlan tény, hogy
maga Isten jelentete ki a sokaság jelenlétében: „Ez amaz én szherhelmhes fam…”
(Máté 3:17). Hasonlókétptpen Jézus is újra és újra kijelentete, hogy Ő Isten FIA,
sőt, mi több,  Isthen hegyszülöt Fia (János 3:16). E két lény bizonyságtételének
senki  sem  mer  ellentmondani,  netán  azt  hagyománynak,  szokásnak  vagy
félreértésnek nyilvánítani. Isten kétség kívül tudta Jézus személyazonosságát,
és  Jézusnak  magának  is  ismernie  kellet  saját  személyazonosságát.  Nem
kerülhetjük meg azt a tényt, hogy amikor Isten és Jézus meg akarta értetni az
emberekkel  a  ketejük  közöt  fennálló  katpcsolatot,  mindketen  a  „Fiú”  és
„Atya” kifejezéseket használták. Az az ember tehát, aki azt meri állítani, hogy
Jézus nem Isten Fia, hanem akármi más, a legnagyobb önteltségben vétkes.

ISMERTE JÉZUS SAJÁT SZEMÉLYAZONOSSÁGÁT???�
„Mhert úgy szherhethe Isthen he világot, hogy az ő hegyszülöt Fiát adta, hogy
valaki hiszhen ő bhennhe, hel nhe vhesszhen, hanhem örök élhethe lhegyhen.” (János
3:16)

Az ebben a tpár sorban kifejtet igazság annyira mély, szenzációs és felemelő,
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hogy egész világunk kutatásának és tanulmányozásának alatpjául szolgál majd
évek százmillióin keresztül. Egyszerűen hangzik, könnyen olvasható, de oly
hatalmas  és  átfogó,  hogy  magába  foglalja  a  világegyetemnek  valaha  is
kinyilatkoztatot legdrágább igazságokat:

• Isten szeretete a hálátlan bűnös iránt.

• E szeretet felfoghatatlan mélységei.

• Ajándékának végtelen értéke.

• A felkínált megváltás egyszerűsége és tökéletes volta.

Felfoghatatlan, hogy egy ilyen érthetően és világosan kijelentet igazságot –
amely  ugyanakkor  életbevágó  fontosságú  az  embernek  a  bűn
következményeitől  és  büntetésétől  való  megmeneküléshez  –,  annyira
kétségbeeseten és nekifeszülve támadnak olyan emberek, akik saját állításuk
szerint  hisznek  a  Szentírásban.  Megdöbbentő  látni,  hogy  meddig  kétpesek
elmenni az emberek és milyen eszközökhöz kétpesek nyúlni, hogy lerombolják
azokat az igazságokat, amelyeket annyira félreérthetetlenül mutatnak be ezek
az értékes Biblia-versek.

Egy ember magabiztosan kijelenti : „Nos, mint tudjuk, az »egyszülöt« szót a
görög  »monogenes«  szóból  fordítoták,  viszont  ez  valójában  nem  is
»egyszülötet«  jelent,  hanem  »kivételest«.”  Egy  másik  „teológus”  hetykén
állítja: „Jézus nem volt Isten Fia földre jövetele előt. Tudniillik Ő nem volt
»egyszülöt« egészen addig, amíg meg nem születet Betlehemben.”

Ismét egy másik tanult ember gúnyt űz azok „tudatlanságából”, akik komolyan
veszik, hogy Jézus szó szerinti Fia Istennek, és az idő kezdete előt az Atyától
származot. „Azt kéne felfognotok,” – mondja – „hogy ez csak a Biblia íróinak
stílusa.  Az  »Isten  Fia«  egy  héber  kifejezés,  amelyet  a  tanítványok  azért
használtak, mert a szemükben Jézus egy különleges személy volt.”

Így  halmoznak  elméletet  elméletre,  melyek  mind  arra  irányulnak,  hogy
lerombolják azt az egyszerű igazságot, miszerint Jézus mindig is Isten Fia volt
– ma is az –, mivel az Atyától származot az örökkévalóság natpjaiban. Nem
megletpő,  hogy az  igazság ellensége minden erejével  megtpróbálja  semmissé
tenni  vagy  legalább  elhomályosítani  ezt  az  igazságot.  Ha  eléri  célját,  az
emberek soha nem fogják megérteni az Atya emberiség iránti szeretetét, ez
ugyanis az az igazság, amely meg tud szabadítani bennünket a bűn rabságából.
Ez az igazság az egész univerzum tanulmányának köztponti témája.

Leszögezhetjük  tehát,  hogy  az  „egyszülöt  Fiú”  nem  egy  Jézusnak
adományozot előkelő cím volt, és nem is a tanítványok ragasztoták rá. Ha
elfogadjuk, hogy a Szentírás tényszerű és tpontos, akkor maga Jézus volt az
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első, aki önmagát Isthen hegyszülöt Fiának (Jn 3:16) nevezte. Lehetséges, hogy a
tanítványoknak kezdetben még zavaros elkétpzeléseik voltak Jézus személyé-
ről. Talán némelyikük azt hite, hogy egy nagy tpróféta. Mások talán, hogy Illés
tért vissza Őbenne. Legtöbbjük talán úgy gondolta, hogy Ő a Messiás (de nem
feltétlenül isteni lény). De mi a helyzet Jézussal?  Ő ismerte saját személy-
azonosságát4 Amikor  Isthen hegyszülöt Fiaként utalt  magára,  mit akart ezzel
elérni? Miért használta ezeket a szavakat? Vajon összezavarni vagy felvilágo-
sítani tpróbálta Nikodémust? Milyen üzenetet akart megértetni Nikodémussal?

Hát nem egyértelmű, hogy azt akarta elérni, hogy Nikodémus értékelje Isten
szeretetének  mértékét?  Lényegében  azt  mondta:  „Nikodémus,  tudod,  hogy
Isten mennyire szereti  az embert? Annyira,  hogy kész volt  EGYSZÜLÖTT
FIÁT odaadni!”  Látjuk,  mennyire  életbevágóan  fontos  az  hegyszülöt  Fiú
kifejezés helyes értelmezése? Csak ennek megértése által kezdhetjük felfogni
Isten irántunk való szeretetének valódi mértékét.

„Az által  lhet nyilvánvalóvá az Isthen szherhethethe  bhennünk,  hogy az ő
hegyszülöt Fiát helküldthe az Isthen he világra, hogy éljünk általa.” (1János
4:9)

MONOGENES

Az  hegyszülöt kifejezés  a  görög  „MONOGENES”  kifejezés  fordítása.  A
MONOGENES  görög  szó  jelentése:  „egyszülött,  azaz  egyetlen-t,  egyedüli
(születet gyermek)”. Ez a szó a monos és genos görög szavakból származik.

• A monos jelentése: egyetlent, magában álló; egyedült, egyedüli

• A genos jelentése: rokont, utódt, leszármazott, nemzedék

Mit jelent valójában ez a szó? A kifejezés szó szerinti fordítása nyilvánvalóan
egyedüli leszármazotat jelent. A szó összesen kilenc (9) alkalommal fordul
elő a Bibliában. Ötször Jézusra vonatkozik és  hegyszülötnhek fordítják. Nézzük
meg, hogyan használja a másik négy alkalommal:

„Mikor phedig a város kapujához közhelíthet, ímé hegy halotat hoznak
vala ki,  egyetlen egy (monogenes) fát  az anyjának,  és  az  özvhegy
asszony valaé és a városból nagy sokaság volt ő vhelhe.” (Lukács 7:12)

„Mhert vala néki  egy egyetlen (monogenes) lheánya, minthegy tizhenkét
heszthendős, és az halálán volt.” (Lukács 8:42)

„És ímé hegy a sokaság közül fhelkiálta, mondván: Mhesther, kérlhek téghed,
thekints  az  én  famraé  mhert  nékhem  egyetlen  egyem (monogenes) ;;;:”
(Lukács 9:38)
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Egy tpillanat múlva rátérünk a negyedik hivatkozásra. De először tegyük fel a
kérdést az értelem és a józan ész nevében, mi a monoghenhes szó jelentése a fent
idézet Igékben? Mit kellene megértenünk ennek a szónak a használatából?
Nyilvánvalóan mindegyik esetben azt közli  velünk,  hogy annak a bizonyos
szülőnek az volt az EGYEDÜL SZÜLETETT gyermeke. Aligha érthetjük félre
jelentését,  ha azt vizsgáljuk, hogyan használja e szót a Biblia. Jelentése:  az
hegyhedüli  tőlhe  szülhethet.  Vagy  ezekben  az  esetekben  a  kifejezés  tpusztán  egy
kivételes gyermeket  jelentene?  Van  azonban  egy  másik  hely,  ahol  a  szót
Ábrahám fára, Izsákra hivatkozva használja az Írás.

„Hit által ajánlota fhel Ábrahám Izsákot, amikor próbára téthethet, és
egyszülöt (monogenes)  fát vithe  áldozatul  az,  aki  az  ígérhethekhet
kapta,” (Zsidók 11:17; új tprotestáns fordítás)

Ezt a hivatkozást külön kezeljük, mert ebben az esetben Izsák valóban nem az
egyetlen fú volt, aki Ábrahámnak születet. Ábrahámnak volt egy másik fa is,
Ismáel,  aki  Izsák  előt  születet.  Miért  neveztetik  akkor  Izsák  Ábrahám
egyszülöt  fának?  Ennek  okát  nem  nehéz  belátni.  Ismáel  nem  Sárának,
Ábrahám törvényes feleségének volt a fa. A Szentírás világossá teszi,  hogy
Isten terve szerint Ábrahám fa az ő és Sára közös utódja kell legyen, ezért
Isten nem fogadta el Ismáelt Ábrahám fának. Így szólt Ábrahámhoz: „Űzd ki a
szolgálót és az  ő fát” (Galata 4:30).  Amikor Isten azt mondta Ábrahámnak,
hogy áldozza fel Izsákot a Mórija hegyén, gondosan megválasztot szavakkal
szólt hozzá: „Vhedd a TE FIADAT, ama TE EGYETLENEGYEDET, a kit szherhetsz…”
(1Mózes 22:2)

Ennek  ellenére  néhányan  diadalmasan  lecsatpnak  Zsidók  11:17  versére  és
megtpróbálják a  monoghenhes kifejezés értelmezési kulcsaként használni annak
igazolására,  hogy  e  szó  nem  lheszármazotat jelent.  Állításuk  szerint  Izsák
esetében egyszerűen azt jelentete a  monoghenhes,  hogy Ábrahám érzelmeiben
egy stpeciális, kivételes helyet foglalt el, és ezért ezt jelenti Istenre és Jézusra
vonatkozóan is. De a józan ész nevében fel kell tennünk a kérdést: Izsák vajon
nem volt Ábrahám szó szerinti, születet fa?

Még ha igaz is lenne, hogy az Izsák és Ábrahám közöti katpcsolatnál a szó
kivételeset  jelent,  mégis  világos,  hogy  a  legtöbb  esetben  más  a  jelentése.
Amikor  egy  szó  jelentését  keressük,  meg  kell  néznünk,  hogy  az  esetek
többségében  miként  használják  azt,  és  ily  módon  levonnunk  egy  ésszerű
következtetést  a  szó jelentéséről,  szem előt tartva a szövegösszefüggést  is,
amelyben  előfordul.  Amikor  ezeket  a  szabályokat  a  monoghenhes kifejezésre
alkalmazzuk,  jelentése egyértelművé válik.  Csak a Jézus valódi  Istenfúsága
igazságának  lerombolására  tet  határozot  erőfeszítés  vezete  arra  az
írástudókat, hogy a helyes írásmagyarázat szabályait fgyelmen kívül hagyva a
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monoghenhes szót kivéthelhesnhek fordítsák.

Néhányan azt állítják, hogy Istennek feleségre let volna szüksége ahhoz, hogy
egy valóságos fút nemzzen. De ez a felvetés gyerekes és tiszteletlen. Még a
fzikai  teremtetség is  igazolja,  hogy léteznek olyan élőlények – tpéldául  az
amőba –, amelyek egy ellenkező nemű tpartner nélkül is kétpesek szatporodni.
Hogyan kérdőjelezhetjük meg Istennek azt a kétpességét,  hogy nőnemű társ
nélkül is kétpes utódot létrehozni? Egyszerűen csak el  kell  fogadnunk Isten
szavát anélkül, hogy a mikéntjét és miértjét kérdezgetnénk. Isten volt az első
Atpa  a  világmindenségben.  Amikor  a  szatporodás  kétpességét  megadta  az
embernek, egy olyan értékes ajándékot adot, amit az angyalok sem katptak
meg. Ez egyike volt azon vonásoknak, amiben az ember még náluk is jobban
hasonlítot Istenre.

Vajon Isten csutpán emberi  kifejezéseket  használt,  amikor  szherhelmhes  Fiaként
utalt  Jézusra,  csak  hogy  megérthessük,  miként  érez  Jézus  iránt?  Isten
félrevezetni vagy megvilágosítani akart minket? Talán azt akarná Isten, hogy
olyasvalamit higgyünk el, ami valójában nem is úgy van? Ha Isten azt akarta,
hogy Jézusra  mint  az  Ő Fiára  tekintsünk,  miért  gondoljuk  azt,  hogy Jézus
maga az Isten? Bölcsebbek vagyunk Istennél?! Amikor Isten így szól : „Ez az
én szherhelmhes  Fiam”,  hogyan lehetünk olyan vakmerőek,  hogy azt  mondjuk:
„Valójában Ő nem is Isten Fia. Ő Isten maga!!” Egészen bizonyosak lehetünk
abban, hogy Isten megadta azt az információt, amire szükségünk van, és azt
szeretné, hogy azt  higgyük el és  fogadjuk el, amit Ő mond. E világban az
egyedüli biztonságunk abban áll, ha az Ő szavát hisszük és fogadjuk el.

A MÁSODIK LÉTFONTOSSÁGÚ KÉRDÉS

A második létfontosságú kérdés, amit fel kell tennünk, hogy mikor vált Jézus
Isten Fiává? Azért életbevágóan fontos ez a kérdés, mert Isten felénk irányuló
szeretetét az Ő Fiának odaadásával mutata be. Azonban Isten nem szerethete
Krisztust Fiaként, amíg nem volt a Fia. Logikusan hangzik ez? Isten szeretetét
Fia  iránt  onnan  számíthatjuk,  amióta  van  Fia.  Ha  Jézus  azelőt  is  létezet,
mielőt Isten Fiává vált,  akkor Isten testvéreként,  barátjaként szerethete őt,
vagy úgymond önmagát szerete, hiszen – némelyek szerint – Jézus maga volt
az Isten. Azonban nem szerethete Őt Fiaként, amíg nem let a Fiává.

Mikor let Jézus Isten Fia? Némelyek hatalmas erőfeszítéseket tetek annak
igazolására, hogy Istennek egyáltalán nem volt Fia, mielőt Jézus a földre jöt.
Sokan belekeverednek hasonló  okoskodásokba,  de  elbuknak  Isten  egyszerű
Igéjének fényében. Volt egy olyan tpont az időben, amikor Isten azt mondta:
„Fiam,  menj!”?  1János 4:9  azt  mondja,  hogy  Isthen helküldthe  hegyszülöt Fiát  he
világra.  Mikor  történt  ez  az  elküldés?  Mielőt  Jézus  eljöt  a  világra,  vagy
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miután eljöt a világra? Talán először elküldte Isten Jézust a világra, majd az
ideérkezése  után  szólt  volna:  „Fiam,  menj  a  világra”?!  E  kérdések
nevetségesnek tűnhetnek,  de  fel  kell  tennünk őket  ahhoz,  hogy az  igazság
világossá váljon. Egyszerű logikával beláthatjuk, hogy ha Isten elküldte Fiát a
világra (János 3:17; 1János 4:9),  akkor ehhez lennie kellet egy Fiának, akit
elküldhetet (Márk 12:6). Nem saját magát, lényének egy részét vagy a barátját
küldte el, hogy a Fiává váljon. Amikor Jézust elküldte, Ő már Isten Fia volt.

Az  a  hit,  miszerint  Jézus  nem volt  Isten  Fia,  amíg meg nem fogant  Mária
méhében, ahhoz a nevetséges elkétpzeléshez vezet, hogy Jézus azelőt érkezet,
mielőt elküldték volna. Vagy másként: Isten elküldte Fiát, mielőt let volna
Fia.

AZ ÓSZÖVETSÉG BIZONYSÁGTÉTELE

Noha az Ószövetség bizonyságtétele nem olyan világos, mint az Újszövetségé,
van  néhány  Bibliavers  az  Ószövetségben,  mely  rávilágít  arra  az  igazságra,
hogy Istennek már sokkal  azelőt volt  egy Fia,  mielőt Jézus eljöt volna a
földre.

„Kicsoda mhent fhel az égbhe, hogy onnan lheszállot volna? Kicsoda fogta
összhe a szhelhet az ő markába? Kicsoda kötöthe a vizhet az ő köntösébhe?
Ki állapítota mheg a földnhek mindhen határit? Kicsoda hennhek nhevhe?
Avagy kicsoda hennhek fának nhevhe, ha tudod?” (Példabeszédek 30:4)

Melyik két lényről beszél ez a vers? Egyikük teljesen egyértelműen minden
dolgok  Teremtője.  Ő  „kötöthe  a  vizhet  az  ő  köntösébhe” és  „állapítota  mheg  a
földnhek mindhen határit”.  Azonban egy másik személyt is megemlít it. Jóval
Krisztus  betlehemi  megszületése  előt hangzot el  a  kérdés:  „kicsoda hennhek
fának nhevhe?” Ha akkor még nem volt Istennek Fia, mi értelme van ennek a
kérdésnek?

Ha  Példabeszédek  8:22-31  verseit  olvassuk,  lehetetlen  félreértenünk  annak
jelentését. A szakasz így szól :

„Az  Úr  az  ő  útának khezdhetéül  szherzhet  henghemé  az  ő  munkái  helőt
réghen.  Örök  időktől  fogva  fhelkhenhethem,  khezdhetől,  a  föld  khezdhetétől
fogva.  Még  mikor  shemmi  mélységhek  nhem voltak,  szülhethem vala…
Minhekhelőthe  a  hhegyhek  lheülhephedthek  volna,  a  halmoknak  helőthe
szülhethem… Mikor készíté  az heghet,  ot valék… mikor mhegállapítá  he
földnhek  fundamhentomait:  Mhellhethe  valék  mint  kézmívhes,  és
gyönyörűséghe  valék  mindhennap,  játszva  ő  helőthe  mindhen  időbhen.
Játszva  az  ő  földénhek  kherhekségén,  és  gyönyörűséghemhet  lhelvhe  az
hembherhek faiban.” (Példabeszédek 8:22-31)
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Kiről szól ez a szöveg? A fejezet első verseiből kiderül, hogy a  bölcshességről
szólnak. Azonban tudvalevő, hogy az Ószövetség tprófétai vagy költői részei
gyakran  túlmutatnak  köznatpi  jelentésükön,  és  jelkétpes  beszédük  konkrét
személyekre vonatkozik. Világos, hogy ezek a szakasz inkább egy személyről
szól, nem tpedig a bölcsesség elvont fogalmáról, mert azt mondja róla, hogy
„szülhethem” (24,25. v.). Ha azt feltételeznénk, hogy it a bölcsesség fogalmáról
beszélünk,  akkor  ebből  az  következne,  hogy  volt  egy  idő,  mielőt  Isten
létrehozta  volna  a  bölcsességet  –  amikor  a  bölcsesség  nem  létezet  –,
következéskétptp  Isten  ezen időtpont  előt nem volt  bölcs.  Ellenben a  22-31.
versben említet személynek van néhány jól behatárolt tulajdonsága, melyek
csakis egyetlen Lényre alkalmazhatók a világmindenségben. Vizsgáljunk meg
néhány ilyen tulajdonságot:

1. A személy  „világra hozatot” (24-25. v.  az angol King James fordítás
szerint). Számos más fordítás – többek közöt a legtöbb magyar fordítás
is – egyszerűen így adja vissza e kifejezést: „születem”.

2. Ez a személy minden dolog teremtése előt „jöt létre” (szülhethet :::;  az új
tprotestáns fordítás szerint formáltatot), egy „örökkévalósággal” ezelőt
(23. v.).

3. Isten minden teremtői munkájánál jelen volt (27-29. v.).

4. Ez a személy állandóan Istennel volt mint Isten „gyönyörűsége” (30. v.).

Ki  az,  akiről  a  Biblia  azt  mondja,  hogy  Istentől  szülhethet (János  3:16)  az
örökkévalóság natpjaiban  (Mikeás  5:2)?  Ki  volt  aktívan  jelen  az  egész
világegyetem teremtésénél (Efézus 3:9; 1Mózes 1:26)? És ki volt Isten szívének
gyönyörűséghe (Máté  3:17)?  Csak  egyetlen  lényre  illik  ez  a  leírás  az  egész
világegyetemben. Ez a szakasz egyértelműen Jézus Krisztusra, Isten Fiára utal,
aki – 1Korinthus 1:24 szerint – Isthen bölcshességhe.

Akik tagadják Jézus szó szerinti istenfúságát, két tproblémával szembesülnek e
szakasznál.  Először  is  világosan  látják,  hogy  ezen  igék  szerint  Krisztus
létezésének van kezdőtpontja: egy olyan időtpont, amikor „mhegszülhethet”. Bár ez
a kezdőtpont olyan régen, az örökkévalóság natpjaiban volt, hogy az Írás „örök
időként” utal rá, mégis megütköznek ezen a gondolaton, mert szerintük Jézus
maga az Isten, és ebben a minőségben nem lehetet kezdete. Másodszor úgy
gondolják,  hogy  a  „szülhethet” kifejezés  teremtést  jelent,  mártpedig  ha  Jézus
teremtmény,  akkor  nem lehet  isteni  lény,  és  nem tudja  kifzetni  az  ember
megváltásának árát.
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SZÜLETETT VAGY TEREMTVE LETT???�
A  Szentírás  felete  áll  az  emberek  véleményeinek,  félelmeinek,  hamis
elkétpzeléseinek és  elferdült  gondolatainak.  Ha elfogadnánk,  amit  az  Írások
egyszerűen  mondanak,  értelmünk  megnyílna  és  a  homályos  tpontok
kitisztulnának. Vizsgáljuk meg először a második ellenvetést. Ha elfogadjuk,
hogy Jézus Istentől SZÜLETETT, ez alat azt kell értsük, hogy Ő TEREMTVE
LETT?  Legyünk  következetesek.  Van  egyetlen  hely  is  a  Bibliában,  ahol  a
születet szó teremtést  jelent,  vagy fordítva? A kérdés nagyon egyszerű. A
teremtés valaminek a megformálását vagy létrehozását jelenti, anélkül hogy a
részünket kétpező vagy azelőt létező anyagokat használnánk. A nemzési vagy
születési folyamat teljesen más. Ami megszületik, az valamikor része volt az
eredetinek,  továbbá  ugyanabból  az  anyagból  származik  és  ugyanazokkal  a
tulajdonságokkal  rendelkezik,  mint  az  eredeti.  Ami  megszületet  –  egy
bizonyos  értelemben –  már  fogantatása  előt is  létezet,  ti.  élete  szüleinek
életében  már  jelen  volt  (Zsidók  7:9-10).  A  Biblia  mindenhol  arról  tesz
bizonyságot, hogy Krisztus Istennek nem egy teremtet, hanem születet Fia.

A másik ellenvetés azzal a kérdéssel katpcsolatos, hogy Krisztus tényleg lehet-e
Isten, ha kezdete van? Nos, először is Krisztus sohasem lehet maga az Isten. A
Bibliában csak egyetlen Lény van, aki a szó legszorosabb értelemében viseli az
„Isten” címet, és ez az Atya (János 17:3; 1Korinthus 8:6; Jelenések 21:22). A
helyes kérdés valójában az, hogy lehet-e Jézus isteni lény, rendelkezhet-e Isten
tulajdonságaival, ha van kezdete?

Amikor  egy  gyermek  megszületik,  milyen  kétpességek  rejlenek  benne?
Eltekintve atól a ténytől, hogy fejlődése még nem teljes, kevesebb-e bármiben
is  szüleinél?  Nyilvánvaló,  hogy  ha  Jézus  Istentől  SZÜLETETT,
SZÁRMAZOTT, JÖTT KI, akkor Isten MINDEN tulajdonságával rendelkeznie
kell!  Magától  értetődő,  hogy  semmiben  sem  alsóbbrendű  Istennél,  hanem
természetszerűleg  rendelkezik  Isten  vonásaival.  Hogyan  fosztaná  meg
istenségétől az a tény, hogy örök idők előt volt a kezdete? Ez olyan, mintha
azt mondanánk,  hogy mivel egy ember gyermeke nem olyan idős,  mint az
atpja, ezért már nem is annyira ember, mint az atpja! A kulcskérdés az, hogy
Jézus SZÜLETETT vagy TEREMTVE LETT.  Jehova Tanúi azt  állítják,  hogy
teremtve  let.  A Szentháromság-hívők szerint  sem nem születet,  sem nem
teremtetet.  A  Biblia  azonban  azt  tanítja,  hogy  Jézus  valamikor  az
örökkévalóság natpjaiban, Istentől születet. Ez az egyetlen következtetés van
összhangban a teljes Írás kinyilatkoztatásával.
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MEGVILÁGOSODVA VAGY ÖSSZEZAVARODVA???�
Az igazság ellensége a legkülönfélébb módokon tpróbálja elhomályosítani ezt
az  igazságot.  A  keresztények  egy  másik  csotportja  –  a  múlt  századok
hagyományai  iránti  buzgóságtól  fűtve  –  úgy  stpekulált  (és  stpekulációit
ráerőltete másokra is), hogy Jézus, aki  Isten Maga,  évmilliárdokkal ezelőt
úgy döntöt, hogy a Fiú szeretpét fogja alakítani, míg Isten Maga (egy másik)
az Atya szeretpét alakítja. Ugyanakkor  Isten Maga (egy újabb!) a Szentlélek
szeretpében létp fel. Ezt a döntést Isten Maga hozta, aki nem három Isten volt,
hanem egy Isten, három szeretpet alakítva!!!

NÉPSZERŰTLEN IGAZSÁG

Miért  támadja  az  ördög  ily  hevesen  azt  az  igazságot,  hogy  Jézus  Isten
valóságos Fia? Nem nehéz választ találni erre a kérdésre. A Biblia szerint Isten
szeretete abban mutatkozik meg, hogy Fiát odaadta meghalni az emberiségért
(János 3:16; 1János 4:9-10). Hogyan érthetjük meg és értékelhetjük e szeretet
csodáját, ha nem fogjuk fel, KI let elküldve, mi a nekünk adot ajándék értéke,
és hogy mibe került ez Istennek? Csak akkor tudjuk igazán szeretni Istent, ha
megértjük  Krisztus  személyazonosságát  (1János  4:19).  Ezért  Isten  iránti
szeretetünk  és  a  bűn  feleti  győzelmünk  szorosan  katpcsolódik  ahhoz  az
igazsághoz, hogy Jézus Isten Fia. „Ki az, a ki lhegyőzi a világot, ha nhem az, a ki
hiszi, hogy Jézus az Isthen Fia?T” (1János 5:5). Nem csoda, hogy az ördög gyűlöli
ezt az igazságot!

Csak azt nehéz megérteni, hogy a  keresztények miért ellenzik oly harciasan
Isten  Szavának  legnyilvánvalóbb  kijelentéseit.  Azok,  akik  állításuk  szerint
szeretik  Istent  és  dicsősége  után  vágyakoznak,  miért  állnak  oly  makacsul
ellene annak az egyedüli igazságnak, ami Isten szeretetét a világegyetemben
bármi  másnál  teljesebben nyilatkoztatja  ki?  Ez  majdnem olyan nagy titok,
mint az úgynevezet Szentháromság!

Évszázadokkal  ezelőt,  a  Krisztus  utáni  negyedik  században  a
komtpromisszumkötés lelkülete, a világi nétpszerűség utáni vágy, a tpogányság
befolyásával ötvözve behozta a Szentháromság tanát a keresztény hitbe. Ez a
tan azóta oly mélyen belegyökerezet a kereszténység hagyományaiba, hogy a
legtöbb keresztény felekezet alatpvető tanítása let, és káromlásnak tekintik, ha
valaki ellene szól. Miért katpaszkodnak ennyire makacsul keresztény férfak és
nők  a  tévedésbe?  Miért  ragaszkodnak  a  Szentháromság-Istenhez  az  Írások
világos kijelentései ellenére? A válasz: a nétpszerűség miat. Egyetlen egyházat
sem ismernek el egyházként (és ez igaz az elmúlt 1500 évre is), csak ha hitet
tesz  a  Szentháromság  mellet.  A  Szentháromságot  megtagadó  egyházakat
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azonnal  SZEKTÁNAK bélyegzik. Mivel egyeduralkodóvá vált ez a szentírási
alatpot  nélkülöző,  teljesen  emberi  hagyományokra  étpülő  tan,  eretnekséggel
vádolják azokat, akik azt az egyszerű igazságot vallják, hogy Jézus Isten Fia.

JÁNOS BIZONYSÁGTÉTELE

Jézus tanítványai közül János foglalkozik legtöbbet Jézus fúságával. A Biblia
írói közül egyedül ő utal Jézusra úgy, mint „Isthen hegyszülöt Fia”.

A Szentháromság-hívők erre hivatkozva kijelentik, hogy ez a kifejezés csutpán
János írásstílusának tudható be. Igaz ez? Valóban csak írásstílusából fakadóan
adta János Jézusnak az  „Isthen hegyszülöt Fia” címet, vagy tpedig János tpontos,
hiteles, őszinte keresztény volt, aki világos tényeket írt le?

János az atpostolok közül utolsóként halt meg, valamikor i. sz. 95-100 közöt. Ő
volt  a  Biblia  utolsó  írója,  mivel  könyveit  utolsóként  adták  hozzá  a  bibliai
kánonhoz. Úgy tartják, hogy a Bibliába került írásai közül Jelenések könyvét
írta meg először (i. sz. 95-ben), majd a levelei és a nevéhez fűződő evangélium
következtek.

Levelei, melyeket a többi atpostol halála után írt, rámutatnak, hogy megírásuk
idején  bizonyos  halálos  befolyások  kezdték  felütni  fejüket  az  egyházban.
Leveleiben  többször  is  világosan  utal  János  olyanokra,  akik  veszedelmes
eretnekségeket kezdtek el tanítani (1János 2:18).

Első  levelében János többször  is  nyomatékosan kihangsúlyozza,  hogy Jézus
Isten Fia. Egyszülöt Fiúként ír róla. Miért hangsúlyozta ezt ennyire? Mi volt az
indítéka, hogy Jézust étptp ezekkel a szavakkal mutassa be?

1János 2:22-23 versei alatpján egyértelmű, hogy a keresztény gyülekezetekben
kezdtek olyan emberek felbukkanni, akik azt tanítoták, hogy Jézus nem volt
Isten Fia a „Fiú” szó valódi értelmében (az első Szentháromság-hívők?). János,
az  utolsó  élő  atpostol  –  egyike  annak  a  tizenketőnek,  akiket  Jézus  azért
választot, hogy az Ő különleges bizonyságai legyenek, s aki elmondja, hogy
„…hallotunk, … szhemheinkkhel látunk, … szhemléltünk, és khezheinkkhel illhetünk, azt
hirdhetjük az élhet Igéjéről” (1János 1:1) –, szükségesnek láta, hogy világos és
félreérthetetlen módon utasítsa vissza ezt a veszélyes hamis tanítást. Akik ezt
az  eretnekséget  tanítoták,  az  „antikrisztus  lhelkévhel” bírtak.  Határozotan
hangsúlyozta, hogy Jézus nemcsak „Isten Fia”, hanem „Isten  EGYSZÜLÖTT
Fia” (1János 4:9). Ez nem egy János által kitalált elkétpzelés volt, hanem egy
olyan igazság, amit a Mester ajkáról hallot (János 3:16).

Világossá teszi, hogy ez az igazság az a köztponti oszlotp, amely minden igaz
keresztény  tatpasztalat  alatpja.  Ezen  igazság  nélkül  nem  tudjuk  legyőzni  a
világot (1János 5:5). Az Istenben maradás egyik jele, hogy Jézust Isten Fiának
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valljuk (1János 4:15),  és az Isten és a Fia közöti katpcsolatról szóló igazság
megértése által értékelni tudjuk Isten irántunk való szeretetét (1János 4:9).

Miért  nem hangsúlyozta  ugyanezt  a  Biblia  többi  írója?  A válasz  egyszerű.
Figyeljük meg János szavait:

„Fiacskáim,  it  az  utolsó  óraé  és  a  mint  hallotátok,  hogy  az
antikrisztus heljő, így most sok antikrisztus támadté a honnan tudjuk,
hogy it az utolsó óra.” (1János 2:18)

Egyértelmű, hogy Jézus istenfúságának tagadása olyan tanítás volt, ami csak
János írása idejében ütöte fel a fejét, előte nem volt jelen. Korábban egyetlen
keresztény sem kérdőjelezte meg azt, hogy Jézus Isten Fia, az Atyától születet,
testet öltöt és el let küldve e világra. De most, amikor János már idős volt, és
egyedüli  atpostolként  maradt  még  életben,  az  ördög  a  keresztény  hit
legfontosabb  tpontja  ellen  indítot  támadást:  Isten  szeretetének  tana  ellen,
amely Fiának odaajándékozásában nyilvánult meg.

A  Bibliát  nem  írásstílusában  vagy  íróinak  kifejezéseiben  ferdíteték  vagy
torzítoták  el.  Az  úgynevezet  „tudósok”  el  akarják  hitetni  velünk,  hogy  a
Biblia  világos,  egyszerű  szavait  nem lehet  megérteni,  elhinni  és  elfogadni,
amíg  azt  meg  nem  magyarázzák  a  „tanult  emberek”.  Ezt  a  megtévesztést
mindig elutasítoták és el is fogják utasítani azok, akik hisznek a mindenek
felet  álló  Istenben;  aki  azt  akarja,  hogy  szavait  olvassuk,  megértsük  és
kövessük, ezért azt olyan egyszerűvé tete, hogy még egy – az Ő Lelke által
vezetet – gyermek is megértheti.
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III. KRISZTUS ISTENSÉGE

JÉZUS KRISZTUS VALÓBAN ISTEN???�
A  Szentírás az  „Isten”  szót  az  igaz  Istennel  katpcsolatosan  kétfélekétptpen
alkalmazza.

1. A világegyetem Legfelsőbb Lényének a neve, Aki mindenki más felet áll
tekintélyben, és minden dolog forrása.

2. Az istenség (az isteni létforma/természet) jellemzőire és tulajdonságaira
utalóan használja.

Amikor  az  „Isten”  szót  a  világegyetem  Legfelsőbb  Lényére  utaló  címként
használja,  akkor hány Lényre vagy Személyre gondol? Ha a Szentírás igaz,
akkor csak egy Lényre utalhat. Ezen értelemben az Atya az „hegyhedül igaz Isthen”
(János 17:3),  „hegy Isthenünk van, az Atya” (1Korinthus 8:6),  „hegy Isthen van, és
nincshen kívülhe más” (Márk 12:32), „hegy az Isthen és mindhenheknhek Atyja” (Efézus
4:6).  Ezek  az  igeversek  világosan  hirdetik,  hogy  az  univerzum  legfelsőbb
Uralkodója, az Egyetlen, aki kivétel nélkül mindenek felet való: az Isten, az
Atya.

Azonban az „Isten” szót néhány helyen Jézusra is alkalmazza a Szentírás, azt
fejezve  ki  ezzel,  hogy Ő Isten Fiaként  az  istenség  minden jellemzőjével  és
tulajdonságával rendelkezik. Egyik kiemelkedő tpéldája ennek János 1:1, ahol
ezt mondja:

„Khezdhetbhen vala az Íghe, és az Íghe vala az Isthennél, és Isthen vala az
Íghe.” (János 1:1)

„Az Íghe vala az Isthennél” – hány lényről van it szó? Ketőről. Kik ezek? Az
egyik az Ighe (ki az?) a másik az Isthen (ki az?). E kető vajon ugyanaz a lény,
vagy  két  külön  személyről  van  szó?  Ne  feledjük,  az  egyikük  az  Isten.  A
másikat  az  Igének nevezi,  aki  az  Istennél van.  Azonban rögtön hozzáteszi,
hogy „Isthen vala az Íghe”. Hogyan értsük ezt? Azt jelenti ez, hogy

a) két Isten van,

vagy
b) az Ige ugyanaz az Isten, mint akivel van (vagyis saját Magával van)?

Az első magyarázat ellentmond a Szentírásnak, míg a második az értelemnek
és  a  józan  észnek.  Nyilvánvalóan  van  egy  harmadik  jelentése  is,  amit  –
szándékosan  vagy  tudatlanságból  –  legtöbbször  fgyelmen  kívül  hagynak.
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Amikor  a  versben azt  olvassuk,  hogy az  Ige  Isten volt,  ez  nem azt  akarja
mondani,  hogy  Jézus  maga  az  Isten.  Csak  egyetlen  személy  azonosítható
Istenként, mint a világegyetem legfőbb tekintélye, és ez az a Személy, akivel az
Ige együt volt. A vers valójában azt mondja, hogy Jézus Isten természetével
rendelkezik, vagyis természetéből fakadóan isteni lény – ugyanakkor nem Ő
maga az Isten. János 1:1 görög változata szerint „az Íghe az Isthennél volt, és Isthen
volt  az Íghe”. Az Ige,  Jézus Krisztus nem az Istennek nevezet Lény,  viszont
rendelkezik az istenség tulajdonságaival. Ez a vers világosan tanítja, hogy csak
egy Isten van, de két isteni Lény.

Tehát  Jézus  természetében valóban Isten!!  Birtokolja  az  isthenség  theljhességét
(Kolossé 2:9). Mindhen hatalommal rendelkezik mennyen és földön (Máté 28:18)
Kétpes  arra,  hogy  életet  adjon,  teremtsen,  mindent  tudjon,  mindent  lásson,
mindent megtegyen. Pál atpostol kijelenti, hogy világra születése előt Isthennhek
formájában volt (Filitptpi 2:6), Isten valóságának képmása (Zsidók 1:3), minden
dolog előt létezet (Kolossé 1:17) és Ő tart  fenn mindent  hatalma szavával
(Zsidók 1:3). Ezek alatpján senki sem tagadhatja Jézus Krisztus istenségét, mert
ez a Szentírás elvetésével lenne egyenértékű.

Mégis, miközben elismerjük Jézus Krisztus teljes istenségét – ha becsületesek
vagyunk –, azt is fel kell ismernünk, hogy a Biblia következetesen egyetlen
Személyként  beszél  Istenről,  és  világossá  teszi,  hogy  ez  a  Személy
kizárólagosan az Atya Isten. A következő versek világosan bemutatják ezt az
igazságot: 1Korinthus 11:3; János 17:3; 1Korinthus 8:6; Efézus 4:6; Jelenések
21:22.  E  versek  csak  tpéldák.  Még  tucatnyi  igehely  tanítja  ugyanezt  az
igazságot. Hogyan tudjuk tehát összhangba hozni e két – egymásnak látszólag
ellentmondó – bibliai igazságot?

a) Hogy Jézus természeténél fogva Isten, teljesen isteni.

b) Hogy csak egy Isten van, az Atya.

A  Biblia  igazsága  oly  csodálatosan  egyszerű  és  világos,  hogy  még  egy
gyermek is – aki emberi befolyás által meg nem mérgezeten olvassa a Bibliát
– felismerheti azt.  A Szentírás újra és újra kijelenti,  hogy Jézus  „Isthen Fia”,
„Isthen hegyszülöt Fia”.  Ebben az egyszerű, mégis mély igazságban találhatjuk
meg a választ a látszólagos ellentmondásra.

ISTENNEK ALÁRENDELT VALÓSÁGOS FIÚ

Jézus Krisztus az egyedül igaz Istennek, az Atyának az egyszülöt Fia – az volt,
és  az  is  marad  örökre.  Valóban  születet  (miért  is  kell  ezt  ennyire
hangsúlyoznom, amikor a Biblia oly világosan beszél róla?!),  valóban Isten
Fia. Az Atyától születet (nem teremtetet), az Atya nemzete az örökkévalóság
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távoli  múltjában.  Ő egy különálló,  az Atyától  megkülönböztethető személy.
Örökség által Atyjának minden jellemzőjével és tulajdonságával rendelkezik,
ezért  valóban  isteni,  természetében  a  lehető  legteljesebb  értelemben  Isten.
Ugyanakkor világosan láthatjuk, hogy a Biblia azt is jogosan hangsúlyozza,
hogy egy Isten van, az Atya, mert az Atya minden dolog forrása – az abszolút
legfelső tekintély,  még Jézus Krisztus felet is.  Ez az  Atya és  a  Fiú közöti
katpcsolat  –  amelyben  Jézus  mindenek  Ura,  ugyanakkor  alá  van  rendelve
Atyjának, aki Isten mindenek felet – világosan látható 1Korinthus 15:27-28
verseiben:

„Mhert mindhent az ő lábai alá vhethet. Mikor phedig azt mondja, hogy
mindhen  alája  van  vhetvhe,  nyilvánvaló,  hogy  azon  kívül,  a  ki  nheki
mindhent alávhethet. Mikor phedig mindhen alája vhethethet, akkor maga a
Fiú is alávhethetik annak, a ki nheki mindhent alávhethet, hogy az Isthen
lhegyhen mindhen mindhenbhen.” (1Korinthus 15:27-28)

It azt látjuk,  hogy Isten (az Atya)  mindent Krisztus alá vetet,  de Ő maga
nincs  alárendelve  Krisztusnak.  Ehhez  kétpest  Krisztus,  bár  mindenek  felet
uralkodik,  Ő maga  most  is  alá  van  vetve  az  Atyának.  Ez  a  világos  bibliai
tanítás  egyszerűen  és  közérthetően  elmagyarázza,  hogy  Jézus  isteni  Lény,
természetéből  fakadóan  Isten,  mindemellet  az  hegyhedül  igaz  Isthen az  Atya
egyedül.

KI HALT MEG A GOLGOTÁN ???�
Minden hamis elkétpzelés körülfalazza magát más hamis elkétpzelésekkel. Ez
szükségszerű, másként nem tudná megválaszolni azokat az ellentmondásokat,
amik  minden  hazugságból  eredendően fakadnak.  Ugyanakkor  ha  tüzetesen
megvizsgálunk  egy  ilyen  hazugság-falat  vagy  -láncot,  mindig  azt  találjuk,
hogy már az alatpjainál korhad és tele van tátongó üregekkel, amiket a világ
összes  hazugságával  sem  lehet  betömködni.  Ugyanez  igaz  a  „három  az
egyben”  vagy „egy a háromban” istenre is.  Vizsgáljunk meg néhány követ
ebben a düledező falban.

Akik kitartanak amellet, hogy Jézus Krisztus maga az örök, mindenható Isten,
komoly nehézségbe ütköznek Krisztus halálának megmagyarázásánál. A Biblia
világosan  tanítja,  hogy  Isten  nem  halhat  meg,  ez  lehetetlen  számára
(1Timótheus 6:16). A Szentírás ugyanakkor egyértelműen kijelenti, hogy Jézus
Krisztus meghalt a bűneinkért (Zsidók 2:9. 14). Maga Jézus állítja magáról: „És
az Élőé phedig halot valék…” (Jelenések 1:18)

A „három-egy” Istenben hívők azzal tpróbálják megkerülni ezt a tproblémát,
hogy Jézus Krisztust két különböző, egymástól jól elkülöníthető személyiségre
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bontják:  egy  emberire  és  egy  istenire.  Azt  állítják,  hogy  az  emberi  rész
meghalt, de az isteni nem, mivel – természetesen – Isten nem tud meghalni.
De ez, az Írásokkal ellentétes elkétpzelés egy még nagyobb nehézséget támaszt.
Ha igaz, hogy Krisztusnak csak az emberi része halt meg, míg az isteni része
az  örök  síkon  zavartalanul  tovább  élt,  két  komoly  dologgal  vádolhatnánk
Istent. Az első, hogy Isten engesztelő áldozata a világ bűneiért csak egy ember
volt.  Megmentheti  egy  emberi  áldozat  az  emberiséget  és  kielégítheti  Isten
megtört törvényének követelményeit? A második vád, hogy maga Isten nem
is  hozot áldozatot  a  Golgotán.  Ezen  elmélet  szerint  valójában  annyit  tet,
hogy létrehozot egy emberi lényt Mária méhében, aztán eljöt és 33 és fél évig
együt lakot abban a testben ezzel az emberi lénnyel, de amikor ez az ember
meghalt a Golgotán, elhagyta őt, hogy az egyedül fzesse meg az árat. Ha ez
igaz, milyen áldozatot hozot Isten? Így nem Isten szenvedet volna, hanem az
a  szegény  emberi  teremtmény,  Mária  fa,  akinek  Isten  megengedte,  hogy
szenvedjen és meghaljon.

Ezen elmélet szerint Jézus Krisztus egy három részből álló lény volt. Először is
volt egy emberi test, másodszor egy emberi lélek vagy elme, és harmadszor az
isteni lélek. Melyik részét adta Isten ennek a lénynek? Az isteni lelket kellet,
hogy  adja.  Az  elmélet  szerint  ez  a  lélek  az  istenség  második  személye,
Jézusnak egy, a többitől elválasztható része. Az  emberi test és  emberi lélek
Mária méhében formáltatot. Ezek létezése abban az évben és hónatpban, azon
a natpon kezdődöt, amikor Mária várandós let. Az emberi rész megteremtése
nem igényelt áldozatot Isten részéről. Isten áldozata az isteni lélekből állt, amit
abba a testbe helyezet; abból a Lényből, aki az örökkévalóság óta az Atyával
volt.

De  hogyha  az  a  lélek  nem halt,  és  nem is  halhatot  meg,  hanem a  halál
tpillanatában elhagyta az emberi részt, hogy ő maga tudatosan tovább létezzen,
bemutatná ennek a lénynek a halála Isten szeretetét? El tudjuk így hinni, hogy
Isten az egész mennyet nekünk adta abban az egy ajándékában, amikor Isten
Fia a bűneinkért szenvedet és meghalt, ha a Golgotán csutpán egy emberi lény
halt meg, aki azért teremtetet, hogy fel legyen áldozva?

ISTENSÉG ÉS EMBERISÉG ÖSSZEFONÓDVA

Csak az igazság tud véget vetni ennek a sok ellentmondásnak. Az igazságot a
Szentírás egyszerűen és világosan mutatja be. Isten szava nyíltan kimondja,
hogy az isteni, földi születése előt már létező Isten-Fia emberi lénnyé  vált.
Nem csak beleköltözöt egy emberi  testbe,  hogy aztán elhagyja,  amikor az
emberi test bajba kerül. Ő emberi lénnyé vált,  emberré let, ez let az Ő új
személyazonossága:
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„És az Íghe thesté lhet és lakozék mi közötünk…” (János 1:14)

„Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki hegy khevés időrhe kishebbé téthethet
az angyaloknál…” (Zsidók 2:9)

Szükséges azonban valamit megértenünk, mielőt továbblétpnénk. Nem számít,
milyen formát öltöt fel, vagy milyen gyengévé vált, Jézus Krisztus sohasem
tudot megszűnni az lenni, ami valójában volt: Isten egyszülöt Fia. Ameddig
létezik,  mindig rendelkezni  fog azzal  a  természetel,  amivel  születet.  Nem
tudot megszűnni annak lenni, ami volt, és mivel Ő Isten Fia volt, rendelkezet
az isteni természetel.

Hogy jobban megértsük ezt a gondolatot,  nézzünk meg egy tpéldát.  Ha egy
embert beöltöztetünk csimtpánz jelmezbe, atól még emberi lény marad. Vagy
ha  valakinek  levágják  a  kezeit,  lábait,  kivágják  a  nyelvét,  hogy  ne  tudjon
beszélni, atól még ugyanúgy ember marad. Lénye nem tud megváltozni, mert
a benne lévő lélek emberi lélek. Személyazonossága nem a kinézetétől vagy
megmaradt emberi kétpességeinek mértékétől függ, hanem a benne lévő lélek
természetétől.  Hasonlókétptpen Jézus  istensége  sem Isten  dicsőségéből vagy
Isten  hatalmából állt  (Jézus  maga  mondja  Máté  6:13-ban,  hogy  ezek
mindörökre az Atya tulajdonát kétpezik). Istensége inkább személyazonosságá-
ban lelhető fel : Ő Isten Fia volt. Isten gondolkodásával, jellemtulajdonságaival,
természetével  rendelkezet  mind  emberi,  mind  isteni  formájában.  Ezért  Ő
isteni volt a mennyben és a földön is; akár minden hatalommal rendelkezet,
akár lerakta azt.

AZ ISTENSÉG ISMERTETŐJEGYE

A Szentírás legtöbbször Isten szeretetét – az Ő önzetlen szeretet-jellemét –
hangsúlyozza,  mint  legfőbb  vonását.  János  azt  írja,  hogy  „Isthen  szherhethet”
(1János 4:8). Isten nem tpusztán  rendelkezik a szeretetel, hanem  Ő maga a
szeretet.  Ez az Ő személyazonossága, természete,  jelleme. Jézus a következő
kijelentéssel mutatot rá erre:  „Shenki shem jó, csak hegy, az Isthen” (Máté 19:17).
Amikor Mózes arra kérte  Istent,  hogy mutassa  meg neki  dicsőségét,  az  Úr
elvonult  előte,  de  ahelyet,  hogy bámulatos  hatalmát mutata  volna  meg
neki, bámulatos jellemét hirdete Mózesnek, amely szeretetel és irgalommal,
igazságossággal  és  igazsággal  teljes  (2Mózes  34:6-7).  Ezek  az  esetek
bemutatják,  hogy  az  igaz  Isten  valódi  ismertetőjegye  nem  hatalmának
mértéke, hanem jellemének tisztasága és szentsége. Sokan úgy hiszik, hogy az
istenség tpróbaköve az abszolút hatalom. Ez egy tévedés. Az istenség legfőbb
vonása  a  tökéletesen  szerető,  szent  és  tiszta  jellem.  Ezért  mondhata Jézus
nyíltan Fülötpnek: „A ki henghem látot, láta az Atyát” (János 14:9). Egyértelmű,
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hogy nem az  Atya látható  dicsőségére utalt,  mert  azt  egyetlen ember sem
láthatja élve (2Mózes 33:20; 1Timótheus 6:16).

Sátán elég nagy hatalommal rendelkezik, és el akarja hitetni az emberekkel,
hogy ez a hatalom őt Istenné teszi. De még ha halotakat tudna támasztani és
életet teremteni, ez sem tenné őt Istenné. Isten jó; Ő a megtestesült szeretet.
Sátán  sohasem  lesz  az.  Ezért  amikor  Isten  keresztény  férfakon  és  nőkön
keresztül  tpróbálja  bemutatni  magát  a  világnak,  nem  azt  tartja  a
legfontosabbnak,  hogy  olyan  természetfölöti  ajándékokat  és  kétpességeket
adjon  nekik,  melyek  által  hatalmával  lenyűgözi  a  világot.  Ezeket  az
ajándékokat Sátán meg tudja hamisítani,  és meg is hamisítja.  Azonban van
egy dolog, amit Sátán nem tud utánozni, ez tpedig Isten szeretete. Ezért tudta
Jézus  egyértelműen  kijelenteni :  „Erről  ismheri  mheg  mindhenki,  hogy  az  én
tanítványaim vagytok, ha hegymást szherhetni fogjátok.” (János 13:35).

A lényeg az, hogy amikor Jézus a földön élt,  Önmagában nem rendelkezet
Isten isteni  hatalmával.  Mindezt  a  dicsőséget  és  hatalmat  letete.  Minden
csodáját az Atya végezte a szent Lélek Őbenne lakozása által (János 14:10).
Egy bizonyos értelemben ez az isteni hatalom Jézus tulajdona volt, mert azt
mondta:  „Mindaz, a mi az Atyáé, az henyém: azért mondám, hogy az henyémből
vhesz,  és mhegjhelhenti nékthek.” (János 16:15). Azonban mindezen dolgok forrása
végső soron nem Ő, hanem az Atya.

A KÜLÖNBSÉG KÖZTÜNK ÉS KRISZTUS KÖZÖTT

Azt látjuk tehát, hogy Jézus az Atya Lelkének benne lakozása által volt részese
az  isteni  hatalomnak.  Mi  is  részesévé  válhatunk  az  isteni  hatalomnak  és
természetnek ugyanazon Lélek bennünk lakozása által. De vajon Krisztus csak
ebben az értelemben volt isteni? Ha részesülünk a szent Lélekben, ugyanolyan
módon istenivé válunk, mint ahogy Krisztus isteni volt? Semmikétptpen sem!
Krisztus  rendelkezet  egy  tulajdonsággal,  amivel  mi  sohasem  fogunk.
Valamivel,  ami  elkülöníti  Őt  minden  teremtménytől  és  kürtként  zengné
istenségét még akkor is, ha egy giliszta formáját és kétpességeit öltené magára.
Ez a vonás az Ő végtelenül szerető és jóságos jelleme, az Ő isteni természete,
szetplőtlen tisztaságú lelke.  Ez  volt  Ő,  függetlenül  atól,  hogy Isten minden
hatalmával  rendelkezet,  vagy  csak  az  ember  korlátozot  kétpességeivel.  A
világegyetemben  rajta  kívül  csak  az  Atya  Isten  rendelkezik  ezzel  a
természetel. Ez az oka annak, hogy Jézus akkor is teljesen isteni volt, amikor
földünkre  jőve  lerakta  isteni  hatalmát  és  dicsőségét.  Az  Ő  jelleme,  lelke,
természete ugyanarról a tpáratlan isteni, tiszta, szent szeretetről tanúskodot,
mint amely az Atyánál jellemezte az örökkévalóság natpjai óta. Istensége nem
a hatalmában, hanem a jellemében volt.
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A  hatalom  és  a  dicsőség  az  Atya  tulajdonát  kétpezi.  Ő  minden hatalom
forrása.  Mindazt  a  hatalmat  és  tekintélyt,  amivel  Jézus rendelkezet világra
jövetele előt és mennybemenetele után, az Atyától katpta.

„És hozzájuk mhenvén Jézus,  szóla nékik,  mondván: Nékhem adatot
mindhen hatalom mhennyhen és földön.” (Máté 28:18)

„Mhert thetszhet az Atyának, hogy Ő bhennhe lakozzék az hegész theljhességé”
(Kolossé 1:19).

Ezért  mondja  az  Írás  azt,  hogy  noha  a  teremtés  tényleges  munkáját  Jézus
Krisztus  végezte,  de  Isten  volt  az,  Aki  általa  mindent  megteremtet.
Hatalmának  Őáltala  való  munkálkodásával  végezte  el  Isten  az  egész
univerzum teremtését (Efézus 3:9; Zsidók 1:2).

MEGHALT AZ ISTENSÉG???�
Most, hogy ezt megvizsgáltuk, térjünk vissza a kérdéshez: meghalt az istenség
a Golgotán? Látuk, hogy Jézus istenségének két vonatkozása volt. Először is
az Atya isteni Lelke és hatalma lakozot Őbenne,  másodszor rendelkezet a
saját  istenségével,  a  saját  tökéletesen  szerető  és  tiszta  jellemével  és
természetével.  A  Biblia  egyértelműen  szól  arról,  hogy  maga Krisztus  halt
meg. Kifejezeten azért tétetet kisebbé az angyaloknál, hogy meg tudjon halni
(Zsidók 2:9. 14). De mi a halál? A halál a test és a lélek különválása, ahol a test
megszűnik  működni,  a  lélek  tpedig  az  öntudatlan alvás  állatpotába  kerül.
Pontosan ez történt Jézussal.

Nem volt olyan része Jézusnak, amelyik öntudatosan tovább élt volna egy más
síkon. Jézus Krisztus Isten egyszülöt Fia, aki saját természetében hordozza a
tiszta,  szetplőtlen jellemet,  ami  csak az  istenség  tulajdona – Istené  és  Fiáé.
Ezért  egy  isteni  Lény  halt  meg  a  Golgotán.  Isteni  áldozat  hozatot  az
emberiség megváltásáért, és nem csak egy emberi helyetes szenvedet és halt
meg kétezer éve.
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IV. ISTEN MINDENÜTT JELENVALÓSÁGA

KICSODA A SZENT LÉLEK

Isten  mindenható.  Ez  azt  jelenti,  hogy  Övé  minden  hatalom.  Semmi  sem
korlátozza. Nincs semmi, amit ne tudna megtenni, semmi, amit nehéz lenne
neki végrehajtani (Máté 19:26).

Isten  mindenüt  jelenvaló.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  idő  minden  egyes
tpillanatában  valóságosan  és  személyesen  jelen  van  mindenhol  az
univerzumban. Ez így, szó szerint igaz. Ő maga, személyesen it van velem
ebben a szobában, amint írok, miközben ugyanabban a tpillanatban sok billió
fényévnyire tőlem, ot van az Ő mennyei tróntermében is (Zsoltárok 139:1-12).

Hogyan  lehet  Isten  it  velem,  és  ugyanakkor  a  Mennyben  is?  Hogyan
mondhatja:  „Nhem töltömf-é én bhe a mhennyhet  és a földhet?” (Jer 23:24).  Ez azt
jelenti, hogy a feje a mennyben, míg lába a földön van? Nyilvánvalóan nem.
Meg kell értenünk, hogy Isten több, mint a mennyei trónon ülő Személy külső
alakja. Igaz ugyan, hogy Isten ebben a formában jelenik meg az angyalok és
emberek számára, a bölcs Salamon azonban kijelentete:

„Vajjon gondolhatóf-é, hogy lakozhatnék az Isthen a földön? Ímé az ég,
és az hegheknhek heghei bhe nhem foghatnak téghedé  mhennyivhel  khevésbbé he
ház, a mhelyhet én építhethem.” (1Királyok 8:27).

Ha  az  ég  és  az  egeknek  egei  sem  tudják  Istent  magukba  zárni,  akkor
nyilvánvaló, hogy Isten nem csak az a forma, ami a mennyben látható. Isten
valójában  az  a  nagy,  tudatos,  élő  jelenlét,  amely  betölti  az  egész
világmindenséget:

„Mhert ő bhennhe élünk, mozgunk és vagyunké miképhen a költőithek közül
is  mondoták  némhelyhek:  Mhert  az  ő  nhemzhetséghe  is  vagyunk.”
(Atpostolok cselekedetei 17:28). 

„Egy  az  Isthenhe  és  Atyja  mindhenheknheké  ő  van  mindhenhek  fhelhet,  és
mindhenhek által, és mindhenhekbhen.” (Efézus 4:6; új tprotestáns fordítás)

Az idő kezdete előt Isten egyedül volt az univerzumban. Mielőt a bolygókat,
csillagokat,  rendszereket,  galaxisokat  és angyalokat  létrehozta,  mielőt Isten
Fia megszületet, Isten teljesen egyedül létezet. Milyen volt a világegyetem
abban az időben? Vajon egy végtelen semmi volt? Pál atpostol bizonyságtétele
szerint Isten „mindhenhekhet bhetölt mindhenhekkhel” (Efézus 1:23). Isten maga jelenti
ki,  hogy Ő  „bhetölti  a mhennyhet  és  a földhet” (Jer  23:24).  Salamon kijelentete,
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hogy „az ég és az hegheknhek heghei bhe nhem fogadhatnak téghed” (1 Királyok 8:27).

Mit jelentenek ezek a kijelentések? Ezeket olvasva azt látjuk, hogy Isten egy
olyan Lény, aki szó szerint betölti az egész világmindenséget. Mindig így volt
és  mindig  így  lesz.  „Ő  bhennhe  élünk,  mozgunk  és  vagyunk.” (Atpostolok
Cselekedetei 17:28) Természetesen nem egy „egyetemes intelligenciáról”, vagy
„kollektív tudatról”, nem egy érzéketlen, közömbös jelenlétről beszélünk. Isten
egy  személyes,  melegszívű,  szereteteljes  Lény,  aki  étptpúgy  személy,  mint
ahogy én is egy személy vagyok, de akinek hatalma és kétpességei végtelenül
nagyobbak  az  enyémnél.  Az  egyik  ilyen  kétpessége,  hogy  a  szó  szoros
értelmében mindenhol jelen tud lenni egyszerre.

Ki meri azt állítani, hogy Isten számára ez nem lehetséges? Ki meri akár csak
feltételezni is, hogy nem ez a Biblia világos tanítása?

Egyesek így okoskodnak: „Igen, Isten mindenüt jelen van, csakhogy angyali
hírnökei által.” Mások azt állítják: „Igen, Ő mindenüt jelen van, de egy másik
isteni  lény  segítségével,  akit  »Szentléleknek«  hívunk.”  Ismét  mások  azt
mondják: „Igen, Ő mindenüt jelen van, de csak az ereje az, ami mindenüt
jelenvaló. Ő maga a mennyei trónjára van korlátozva.” Mindezek az elméletek
lekorlátozzák Isten hatalmát, és megtagadják a Szentírást.

János  evangéliumának  negyedik  fejezetében,  amikor  Jézus  találkozot  a
samáriai  asszonnyal  Jákób kútjánál,  az asszony egy számára nagyon fontos
kérdést  tet  fel,  amely  azonban  azt  is  elárulta,  hogy  –  sok  mai  emberhez
hasonlóan – tudatlan volt Isten természetét illetően:

„A mi atyáink hezhen a hhegyhen imádkoztaké és ti azt mondjátok, hogy
Jheruzsálhembhen van az a hhely, a hol imádkozni khell.” (János 4:20)

Burkolt kérdése az volt, hogy „hol van az imádat igazi helye?”, átfogalmazva:
„hova menjünk, hogy Istent megtaláljuk?” Jézus válasza az volt, hogy etől az
időtpontól kezdve az emberek már nem Jeruzsálemben, és nem is a samáriai
hegyen imádják Istent. Miért? Mert „Isthen Lélhek” (János 4:24). Ha felismerjük,
hogy Isten lélek,  akkor  azt  is  megértjük,  hogy nem korlátozhatjuk Őt  egy
helyre  sem.  Sem  Jeruzsálemre,  sem  a  másik  hegyre,  sem  Jákob  megkent
kövéhez Béthelben, sem Mózes égő csitpkebokrához. Bárhol vagyunk, Isten ot
van (Zsoltárok 139:7-8), ezért imádhatjuk Őt bárhol és mindenhol. Ezt jelenti
lélekben imádni.

KI VAGYOK ÉN???�
A testem szerves és lényeges része személyazonosságomnak? Kérlek, alatposan
fontold meg ezt  a  kérdést.  Az ember Isten kétpére  teremtetet és  az  Írások
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szerint  testből  és  lélekből  áll.  (Lásd  Prédikátor  12:7;  3:21;  Jakab  2:26;
1Korinthus 5:5; 2:11; Lukács 23:46; Atpostolok cselekedetei 7:59) Azonban –
bár egy natpon testet fogunk cserélni – lelket sohasem cserélünk!

„Azt phedig állítom atyámfai, hogy thest és vér nhem örökölhheti Isthen
országát, shem a romlandóság nhem örökli a romolhatatlanságot. Ímé
titkot  mondok  nékthek.  Mindnyájan  ugyan  nhem  aluszunk  hel,  dhe
mindnyájan  helváltozunk.  Nagy  hirthelhen,  hegy  szhempillantásban,  az
utolsó  trombitaszóraé  mhert  trombita  fog  szólni,  és  a  halotak
fheltámadnak romolhatatlanságban, és mi helváltozunk. Mhert szükség,
hogy  hez  a  romlandó  thest  romolhatatlanságot  öltsön  magára,  és  he
halandó thest halhatatlanságot öltsön magára.” (1Korinthus 15:50-53)

Ebből  a  kétpből  azt  érthetjük meg,  hogy az  igazi  énem a lelkem.  A testem
tulajdonkétptpen csak a hajlék, amelyben élek. Igaz,  a testől különvált  lélek
nem kétpes tudatos állatpotban létezni – kivéve Isten csodája által (2Korinthus
12:2).  Azonban  mindazt,  ami  engem  azzá  tesz,  ami  ÉN vagyok  –  az
emlékeimet,  gondolataimat,  lényemet – a lelkem tartalmazza.  Más szóval,  a
lelkem a személyazonosságom.

Ez igaz Istenre is. Isten valódi állatpota az, hogy Ő egy Lélek, amely kétpes arra,
hogy  egyszerre  mindenüt  jelen  legyen.  Noha  a  teremtet  világ  felé  testi
formában nyilatkoztata ki Önmagát, a világegyetem egy konkrét tpontjában,
egy trónon ülve,  ne  gondoljuk,  hogy Isten csak  ennyiből  áll.  „Az ég  és  az
hegheknhek heghei bhe nhem fogadhatnak téghed” – mondja Salamon. Nos, az Ő testi
formáját  befogadják  az  egek.  Ez  a  testi  forma  egy  helyre  korlátozódik,  a
mennyei  szentély trónjára.  Ugyanakkor Isten – minden erőlködés  nélkül  –
mindenüt jelen van a világegyetemben. Valódi személyazonosságában – ami
az Ő Lelke – mindenhol jelen van, láthatatlanul, de nagyon is valóságosan.

A Biblia az Istennel és Fiával való katpcsolatunkat valóságos közösségnek írja
le  (1János  1:3).  Ez  nem  lehetne  valóság,  ha  egy  közbeiktatot,  harmadik
személlyel  lenne  dolgunk,  vagy  ha  csak  Isten  erejével érintkeznénk.  A
közösség személyiséget követel, valódi jelenlétet, amikor az elme elmével van
kölcsönhatásban egy személyes szinten.

HÁROM SZEMÉLYISÉG

Jézus  az  istenség  egy  megnyilvánulása.  Egy  személy,  és  ugyanakkor  az
istenség egy személyisége. Másrészt Isten két módon nyilvánítja ki Önmagát.
Két személyisége van, két szinten mutatja be magát. Először is Ő egy látható,
kézzelfogható testi Lény, aki az univerzum egy konkrét helyén egy trónon ül.
Másrészről Ő egy láthatatlan, megfoghatatlan, mindenüt jelenvaló Lény, aki
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betölti a mindenséget. Egy hatalmas Lény, Aki kétfélekétptpen nyilvánul meg,
így két személyiség.

KINEK A SZENT LELKE???�
Az  ihletés  világosan  szól  arról,  hogy  a  szent  Lélek:  Isten  lelke,  élete  és
személyisége;  és  ahogy  Efézus  4:4-6  mondja,  csak  egy Lélek  van.  Akkor
miként lehetséges, hogy a szent Lelket gyakran  Krisztus Lhelkénhek nevezi  az
Írás (tpl. Róma 8:9)?

Istennek van egy olyan tulajdonsága, ami létfontosságú a megváltás tervében.
Ez  a  kétpesség  tpedig  az,  hogy  kétpes  Önmagát  egy  másik  személy  lelkével
egyesíteni.

„A ki phedig az Úrral hegyhesül, hegy lélhek ő vhelhe.” (1Korinthus 6:17) 

Nem  tudjuk,  miként  történik  ez,  de  tudjuk,  hogy  megtörténik.  Isten  azt
mondja, hogy így van, és minden igaz keresztény bizonyságot tesz arról, hogy
ez valóság. Isten Lelke valóban egyesül a mi lelkünkkel és eggyé válunk vele.

János  17:23  az  a  vers,  amelyik  legjobban  elmagyarázza  a  Jézus  és  az  Ő
Atyjának Lelke közöti katpcsolatot. Így mondja:

„Én ő bhennök, és the én bhennhem: hogy tökélhetheshen hegygyé lhegyhenhek…”
(János 17:23)

Jézus ebben a versben rámutat, hogy az Isten, Jézus és nétpe közöti katpcsolat
abban  áll,  hogy  az  Atya  Jézusban  lakozik:  „the  én  bhennhem”:::;  Ő tpedig
gyermekeiben:  „én ő bhennük”. Hogyan lakozik Jézus az Ő nétpében? A szent
Lelken  keresztül  (János  14:16-18).  De  hogyan  lakozik  az  Atya  a  Fiúban?
Szintén a szent Lelken keresztül. Amikor Jézus a földön volt, kijelentete:

„Nhem hiszhedf-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bhennhem
van? A bheszédhekhet,  a mhelyhekhet  én mondok nékthek,  nhem magamtól
mondomé  hanhem  az  Atya,  a  ki  én  bhennhem  lakik,  ő  cshelhekszi  he
dolgokat.” (János 14:10)

Ha ezt  megértjük,  könnyű belátni,  a  Biblia  miért  ragaszkodik  ahhoz,  hogy
mind az Atyával, mind a Fiúval közösségünk van (1János 1:3), és Jézus miért
mondta azt,  hogy az  Atyjával  együt eljönnek,  hogy a hívővel  maradjanak
(János 14:23). Az Atya Lelke lakik a Fiúban, és így lakik mind az Atya, mind a
Fiú  Isten  gyermekeiben;  ezért  neveztetik  a  Lélek  leggyakrabban  Isten
Lelkének, de néhány helyen Krisztus Lelkének. Pál atpostol így magyarázza el :

„Mhert Ő  [Jézus] általa van mhenhethelünk mindkhetőnknhek  [zsidóknak
és tpogányoknak] hegy Lélhekbhen az Atyához.” (Efézus 2:18)
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Amikor valakinek bizonyságot teszünk, és az illető elfogadja az igazságot, mit
mondunk? „Megnyertem őt”, vagy „Isten nyerte meg őt”? Természetesen azt
mondjuk, hogy „Isten nyerte meg őt”, nem igaz? Miért mondjuk ezt? Mert bár
a mi hangunk volt hallható, a mi szánk szólt, a mi kezünk forgata a Biblia
latpjait, mégis elismerjük, hogy Isten volt az, aki rajtunk keresztül végezte a
munkát.  Isten  tete,  de  rajtunk  keresztül.  Hasonlókétptpen  Jézus  teremtet
mindent (János 1:3; Kolossé 1:16), de igazából Isten tete ezt – Őbenne lakozva
(Efézus 3:9). Ezért valójában Isten az, aki mindent teremtet (Jelenések 4:11).
Ő minden hatalom és minden létező forrása.

„És láték a királyiszék és a négy lhelkhes állat közöt és a Vénhek közöt
hegy Bárányt állani, mint hegy mhegölöthet, hét szarva és hét szhemhe vala,
a  mi  az  Isthennhek  hét  Lhelkhe,  a  mhely  helküldhethet  az  hegész  földrhe.”
(Jelenések 5:6)

Látjuk,  hogy Isten Lelke,  hatalma,  élete  az,  ami  Krisztuson keresztül,  az  Ő
Lelkével  egyesülve  jön  hozzánk  mint  mindketőjük  Lelke.  Ha  ez  a  Lélek
bennem lakozik és általam munkálkodik, akkor az a munka Istené, Krisztusé
és az enyém – három egyesült lélek munkája.  „Én ő bhennök, és the én bhennhem:
hogy tökélhetheshen hegygyé lhegyhenhek…” (János 17:23)

Ha ezt  az  igazságot  helyesen  értjük  és  értékeljük,  életünkbe fogadva  nagy
változást hoz vallásos tatpasztalatunkban. Az atpostolokat betöltöte annak az
igazságnak a csodája, hogy Isten maga szó szerint eljön, hogy az emberben
lakozzék. Minden igyekezetükkel tpróbálták hallgatóik előt is feltárni e csodát.
Tudták, hogy senki sem érti meg igazán, mit tet Isten az Ő Fia által, ha a Lelke
által  nem  telik  meg  örömmel  és  az  összes  bűn  legyőzésére  irányuló
indítatással és erővel.

„Avagy nhem tudjátokf-é,  hogy a ti  thesthethek a bhennhethek lakozó Szhent
Lélheknhek themploma, a mhelyhet Isthentől nyherthetheké és nhem a magatokéi
vagytok?” (1Korinthus 6:19)

„A  mit  hallotunk  és  látunk,  hirdhetjük  nékthek,  hogy  nékthek  is
közösségthek lhegyhen vhelünk, és phedig a mi közösségünk az Atyával és
az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.” (1János 1:3)
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„Elől és hátul körülzártál henghem,
és fölöthem tartod khezhedhet.

Csodálatos helőthem he tudás,
magasságos, nhem érthhethem azt.

Hová mhenjhek a the lhelkhed helől
és a the orczád helől hova fussak?

Ha a mhennybhe hágok fhel, ot vagyé
ha a Sheolba vhethek ágyat, ot is jhelhen vagy.

Ha a hajnal szárnyaira khelnék,
és a thengher túlsó szélérhe szállanék:

Ot is a the khezhed vhezérhelnhe henghem,
és a the jobbkhezhed fogna henghem.

Ha azt mondom:
A sötétség bizonyosan helborít henghem

és a világosság körülöthem éjszaka lhesz,

A sötétség shem borít hel helőlhed,
és fénylik az éjszaka, mint a nappalé
a sötétség olyan, mint a világosság.”

(Zsoltárok 139:5-12)



V. HOL VAN A HARMADIK SZEMÉLY???4
Isten szavát tanulmányozva néha olyan szövegrészekkel találkozunk, amelyek
ellentmondásosnak  vagy  ellentétesnek  látszanak.  Egy  tpélda  erre  az  a  két
kijelentés, amit Pál és Jakab tet a megigazulásról. Pál így szól :

„… az  hembher  hit  által  igazul  mheg,  a  törvény  cshelhekhedhethei  nélkül.”
(Róma 3:28)

Jakab viszont azt mondja:

„…  cshelhekhedhethekből  igazul  mheg  az  hembher,  és  nhem  csupán  hitből.”
(Jakab 2:24)

Ellentmondanak egymásnak ezek a kijelentések? Első tpillantásra úgy tűnhet,
hogy igen. Az, akinek csekély hite van a Bibliában, könnyen rámondja erre:
„Látod,  a Biblia nem megbízható. Ellentmond önmagának.” Azonban az, aki
tudja, hogy a Biblia Isten tévedhetetlen, igaz szava, azt fogja mondani: „Nos,
it  van  valami,  amit  alatposabban  meg kell  vizsgálni.  Nézzük  meg,  hogyan
hozhatók ezek a versek összhangba egymással.”

A két hozzáállás közül melyik a helyes? Természetesen a második. Az ilyen
ember azt fogja találni, hogy a Biblia valójában következetes tanításaiban, ha
helyesen  értelmezzük.  Rá  fog  jönni,  hogy  neki  van  szüksége  nagyobb
megértésre,  nem tpedig a Bibliának helyesbítésre.  Felfedezi, hogy ami elsőre
ellentmondásosnak és rejtélyesnek tűnt, valójában Istennek és az Ő útjainak
gazdagabb és mélyebb megértéséhez vezető út.

Vajon  az  Istenség  témáját  nem  ezzel  a  hozzáállással  kellene  tanul-
mányoznunk? Miért van az, hogy oly sokan vélekednek úgy, mintha ez egy
tabutéma lenne, amelyet nem szabad vitatni? Miért ragaszkodunk görcsösen
egy  nétpszerű,  rég  elfogadot  elmélethez,  szándékosan  szemet  hunyva
ellentmondásai  előt?  Ez  lenne  az  igazi  tanuló,  az  alázatos  Biblia-kutató
lelkülete, aki Isten gyermekének vallja magát?

Amint  az  Istenség  témája  felmerül,  és  valaki  rámutat  a  nétpszerű  nézet
következetlenségeire, e tan védelmezői mindjárt ezt kezdik skandálni:

– Titok! Titok! (Idegen szóval: Misztérium!)

Mintha ezzel a szóval meg is oldódna minden tprobléma! A vitának vége, és
nincs helye a téma értelmes vizsgálatának. Nos, ez nem étptpen egy biztonságos
hozzáállás a Szentírás tanításaihoz. Amint így kezdünk gondolkodni, elvágjuk
a további tanulás lehetőségét.
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Tanítja a Biblia azt, hogy létezik egy harmadik Lény az Istenségben, Szentlélek
néven? Van néhány igehely, amely azt sugallja, hogy létezhet egy ilyen lény.
Másrészt  viszont számos más igehely arra enged következtetni,  hogy nincs
ilyen személy. Mit tegyünk ezekkel az íráshelyekkel? Mint akik hiszünk Isten
szavának  igazságában,  vizsgáljuk  meg  e  kérdést  elfogultság  és  a  hagyo-
mányokra  való  támaszkodás  nélkül,  és  lássuk  meg,  miként  vannak  ezek  a
versek összhangban egymással.

SZENTHÁROMSÁG-HÍVŐ VERSEK???�
Először  is  vizsgáljuk  meg  a  legnétpszerűbb  verseket,  amelyek  látszólag  azt
tanítják, hogy a szent Lélek az Istenség harmadik, az Atya Istentől és Fiától
különálló tagja.

1. „És  monda  Isthen:  Therhemtsünk  hembhert  a  mi  képünkrhe  és
hasonlatosságunkra…” (1Mózes 1:26)

It  azt  látjuk,  hogy  Isten  beszél  valakivel,  de  nem  szükségszerűen  több
személlyel.  Kihez  beszél?  Miután  a  földet  és  a  rajta  élő  dolgokat
megteremteték, az Atya és a Fiú véghezviték azt a céljukat, amit még Sátán
bukása előt elterveztek, hogy embert teremtsenek a saját hasonlatosságukra.
Együt munkálkodtak a föld és minden rajta élő megteremtésén. Ezért Isten
így szólt Fiához: „Therhemtsünk hembhert a mi képünkrhe.” Semmi nincs ebben, ami
arra utalna, hogy van egy harmadik személy.

2. „Elmhenvén azért, thegyhethek tanítványokká mindhen néphekhet, mhegkherheszthelvén
őkhet az Atyának, a Fiúnak és a Szhent Lélheknhek nhevébhen.” (Máté 28:19)

Ebben  a  versben  azt  az  utasítást  katpjuk,  hogy  egy  bizonyos  névben
kereszteljünk. A név a Bibliában valakinek a tekintélyére és jellemére utal. Az
atpostolok  széjjeljártak,  és  Jézus  nevében  kereszteltek.  Engedetlenek  voltak
Krisztus tparancsának? Nem. Megérteték, hogy Jézus arra utalt, hogy minden
új  hívő  fogadja  el  az  Atya,  a  Fiú  és  a  szent  Lélek  tekintélyét,  jellemét  és
munkáját az életében. Az Atya a Fiát és életét adta az emberiségnek. El kell
fogadnunk  szeretetének  ajándékát  Fiának  odaadásában,  életét  és  hatalmát
tpedig  szent  Lelke  által.  Ha  egyiket  vagy  másikat  nem  fogadjuk  el,
megváltásunk nem teljes.  Van ebben olyan tanítás,  hogy a szent Lélek egy
harmadik, az Atyától és a Fiútól különálló Lény? Nem. Csak ha beleolvasunk
valamit az Írásba, amit az nem mond.

3. „És  Jézus  mhegkherheszthelkhedvén,  azonnal  kijövhe  a  vízből é  és  ímé  az  heghek
mhegnyilatkozának  néki,  és  ő  látá  az  Isthennhek  Lhelkét  alájőni  minthegy
galambot és ő rheá szállani. És ímé hegy égi hang hezt mondja vala: Ez amaz
én szherhelmhes fam, a kibhen én gyönyörködöm.” (Máté 3:16-17)
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Azt mondják, hogy it az Istenség mind a három tagja együt volt egy helyen.
A Fiú megkeresztelkedet, az Atya szólt, a szent Lélek tpedig leereszkedet a
Fiúra galamb formájában. Ismét azt látjuk, hogy az Atyáról, a Fiúról és a szent
Lélekről  beszél.  De mi  a szent  Lélek? A szent Lélek az  Atya kiterjesztése.
Közvetlenül az Atyától jön. Lukács 11:20-ban Jézus úgy utal a szent Lélekre
mint Isthen ujjára::::

„Ha phedig Isthen ujjával űzöm ki az ördögökhet, kétség nélkül helérkhezhet
hozzátok az Isthen országa.” (Lukács 11:20)

„A  názárheti  Jézust,  mint  khené  fhel  őt  az  Isthen  Szhent  Lélhekkhel  és
hatalommal, ki széjjheljárt jót tévén és mheggyógyítván mindhenhekhet, kik
az ördög hatalma alat voltaké mhert az Isthen vala ő vhelhe.” (Atpostolok
cselekedetei 20:38)

4. „Az Úr Jézus Krisztusnak khegyhelmhe, és az Isthennhek szherhethethe,  és a Szhent
Lélheknhek közösséghe mindnyájatokkal. Ámhen.” (2Korinthus 13:14)

Ebben a versben három hatalmat  említ,  de  fgyeljük meg,  csak az  egyiket
nevezi Istennek. Rajta kívül említi még az Urat, Jézust, és a szent Lelket, amely
által  közösségünk és bensőséges katpcsolatunk van Istennel és Jézussal.  Egy
kicsit  később  meglátjuk,  hogyan  magyarázzák  el  ezt  világosan  más  bibliai
idézetek.

5. „Mhert hárman vannak, a kik bizonyságot thesznhek a mhennybhen, az Atya, az
Íghe és a Szhent Lélhek: és hez a három hegy.” (1János 5:7)

A bibliakommentárok nagy többsége szerint ennek a versnek nincs helye a
Szentírásban. A Hhethednapi Advhentista Bibliakommhentár ezt mondja:

„Ez a szakasz, ahogy az a King James [angol] Bibliában szeretpel,
nem található  meg a  15-16.  század  előti  görög kéziratokban.  A
vitatot szavak Erasmus görög szövegén keresztül kerültek a King
James Bibliába (Lásd V. kötet, 141.o.) Állítólag Erasmus felajánlota,
hogy a  vitatot szavakat  belefoglalja  a  görög Újszövetségébe,  ha
csak egyetlen görög kéziratot is mutatnak neki, amely tartalmazza
azokat.  Egy  dublini  könyvtár  felmutatot  egy  ilyen  kéziratot
(34-esként  ismert),  így  Erasmus  belefoglalta  ezt  a  szakaszt  az  ő
szövegébe.  Úgy  tartják,  hogy  a  Vulgata későbbi  kiadásai  ezt  a
szakaszt  egy  írástudó  hibájából  tartalmazzák,  aki  a  Biblia  ezen
szakaszával  együt  tévedésből  a  másolt  szövegbe  belefoglalta  a
mellé  írt,  szövegmagyarázói  széljegyzetet  is.  A  vitatot  szavakat
széles  körben  használják  a  Szentháromság  tanának
alátámasztására,  de  a  hitelességük  elleni  elsötprő  mennyiségű
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bizonyíték  fényében  segítségnyújtásuk  értéktelen,  és  nem  lenne
szabad felhasználni. A Vulgatában való megjelenése ellenére egy, a
Szentírásról  szóló  katolikus  kommentár  a  következő  szavakkal
nyíltan elismeri : »Általánosan elfogadot, hogy ez a szakasz, amit
Comma Johanneumnak nevezünk, betoldás, mely valamikor régen
keveredet  bele  az  Ólatin és  a  Vulgata szövegébe,  de  a  görög
szövegekben csak a 15-16. századtól lelhető fel.« (Tomas Nhelson és
fai, 1951, 1186.o.)” (Hhethednapi Advhentista Bibliakommhentár, 1János
5:7 verséről)

Azonban, még ha a Biblia hiteles részeként fogadnánk is el ezt a verset, tanít
ez  három  Lényt?  A  rákövetkező,  vagyis  a  8.  versben  azt  olvassuk,  hogy
hárman vannak, akik bizonyságot thesznhek a földön: a lélhek, a víz és a vér . Ebből
az igéből látható, hogy nem csak élő személyek kétpesek bizonyságot tenni. A
víz és a vér is bizonyságot tesz, de senki sem állítaná azt, hogy emiat a víz és
a  vér  személy.  Akkor  miért  ragaszkodunk ahhoz,  hogy azért,  mert  a  lélek
bizonyságot tesz a mennyben, személynek kell lennie?

Három  módja  van  annak,  ahogy  az  igazságról  tanúbizonyságot  tesznek  a
mennyben. Ezek a tanúk egyek: bizonyságtételük egyezik. Ez nem jelenti azt,
hogy ők egy személyt, egy lényt vagy egy Istent alkotnak. Jézus elmagyarázta,
mit jelent ez az egység, amikor azért imádkozot, hogy mi is ugyanúgy egyek
legyünk, amint Ő és Atyja egyek. Nem azt kérte, hogy egy emberré váljunk,
hanem  hogy  tökéletes  egységben  legyünk,  amint  Ő  és  Atyja  tökéletes
egységben van.

Isten bizonyságot tesz az igazságról  a mennyben,  de így tesz Krisztus és a
szent Lélek is! Azonban míg Isten és Jézus hallhatóan kimondot szavai által
tesz bizonyságot, a szent Lélek, mind a mennyben, mind a földön az által tesz
bizonyságot, hogy benyomást tesz azok szívére, akik készek tanulni, hogy így
megértsék a megváltás tervének titkait. A mennyben a bizonyságtétel három
forrása érhető el : az Atya, a Fiú és a szent Lélek; és a földön is három van: a
lélek,  a víz  és a vér.  Vajon a mennyben lévő három tanú Szentháromságot
alkot,  mivel  egyszerre  vannak  említve?  Ugyanezzel  az  érveléssel  azt  a
következtetést is le kellene akkor vonnunk, hogy a lélek, a víz és a vér szintén
Szentháromságot alkotnak, továbbá hogy a víz és a vér szintén személyek…

A HARMADIK SZEMÉLY HIÁNYZIK

Vizsgáljunk meg most néhány helyet, ahol a szent Lélek hiányzik. Ezeken a
helyeken meg kellet volna említeni, ha az istenség harmadik tagja lenne:
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1. „Fhelhelhe  Jézus  és  monda  néki:  Ha valaki  szherhet  henghem,  mhegtartja  az  én
bheszédhemhet:  és  az  én  Atyám  szherheti  azt,  és  ahhoz  mhegyünk,  és  annál
lakozunk.” (János 14:23)

Hol van a harmadik személy?

2. „És themplomot nhem látam abban: mhert az Úr, a mindhenható Isthen annak
themploma, és a Bárány.” (Jelenések 21:22)

Hol van a harmadik személy?

3. „Az phedig az örök élhet, hogy mhegismherjhenhek téghed, az hegyhedül igaz Isthent, és
a kit helküldtél, a Jézus Krisztust.” (János 17:3)

Hol van a harmadik személy?

4. „A mit hallotunk és látunk, hirdhetjük nékthek, hogy nékthek is közösségthek
lhegyhen vhelünk, és phedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus
Krisztussal.” (1János 1:3)

Hol van a harmadik személy?

5. „Mindhent nékhem adot az én Atyám: és shenki shem tudja,  kicsoda a Fiú,
csak az Atyaé  és  kicsoda az Atya,  hanhem csak a Fiú,  és  a kinhek a Fiú
akarja mhegjhelhentheni.” (Lukács 10:22)

Hol van a harmadik személy?

6. „Én ő bhennök, és the én bhennhem: hogy tökélhetheshen hegygyé lhegyhenhek, és hogy
mhegismherjhe  a  világ,  hogy the  küldtél  henghem,  és  szherhethed  őkhet,  a  miként
henghem szherhetél.” (János 17:23)

Hol van a harmadik személy?

AZ ÍRÁSOK ÖSSZHANGBA HOZÁSA

Tény, hogy néhány helyen a szent Lélekre az „ő” személyes névmással utal a
Szentírás. Miért van ez így? Ennek oka, hogy a szent Lélek nemcsak egy erő,
hanem mind az Atyának, mind a Fiúnak a nagyon is valóságos jelenléte és
személyisége:

„Az Úr  phedig  a Lélheké  és  a hol  az Úrnak Lhelkhe,  ot a szabadság.”
(2Korinthus 3:17)

„Fhelhelhe Jézus és monda néki: Ha valaki szherhet henghem, mhegtartja az én
bheszédhemhet: és az én Atyám szherheti azt, és ahhoz mhegyünk, és annál
lakozunk.” (János 14:23)

„Nhem hagylak tithekhet árvákulé heljövök ti hozzátok.” (János 14:18)
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Az Atya Isten és Jézus Krisztus velünk vannak, de nem egy látható formában,
hanem egy láthatatlan, megfoghatatlan, de mégis valóságos, lelki formában.
Mivel ez Isten jelenléte, ezért szhent. Mivel lelki forma, ezért lélhek. Ennélfogva:
szhent Lélhek.

Ez  az  egyetlen  olyan  magyarázata  az  Istenségnek,  amely  minden  ténnyel
összhangban van.  Istennek van egy Fia és  van egy Lelke.  A Fiú valamikor
Istentől származott (múlt idő!) :

„Monda azért nékik Jézus: Ha az Isthen volna a ti atyátok, szherhetnéthek
henghem:  mhert  én  az  Isthentől  származtam  és  jöthemé  mhert  nhem  is
magamtól jöthem, hanhem ő küldöt henghem.” (János 8:42) 

A szent Lélek viszont Istentől származik (folyamatos jelen idő!) :

„Mikor  phedig  heljő  majd  a  Vígasztaló,  a  kit  én  küldök  nékthek  az
Atyától,  az  igazságnak  Lhelkhe,  a  ki  az  Atyától  származik,  az  thesz
majd én rólam bizonyságot.” (János 15:26)

A Fiú az Atyától különálló Lény, míg a szent Lélek az Atya kiterjesztése, amely
által mindenüt jelen van.

„Hová  mhenjhek  a  the  lhelkhed  helől  és  a  the  orczád  helől  hova  fussak?”
(Zsoltárok 139:7) 

Az Atya Lelke által lakik a Fiúban, ilyen módon egyek. A Fiú tpedig ugyanazon
Lélek által bennünk lakozik, és így mi is ugyanúgy egyek vagyunk Istennel,
mint ahogy Ő és a Fia egyek:

„Hogy mindnyájan hegyhek lhegyhenheké a mint the én bhennhem, Atyám, és én
the  bhennhed,  hogy ők  is  hegyhek lhegyhenhek mi  bhennünk:  hogy helhigyjhe  a
világ, hogy the küldtél henghem.” (János 17:21)

„És én azt a dicsőséghet, a mhelyhet nékhem adtál, ő nékik adtam, hogy
hegyhek lhegyhenhek, a miképhen mi hegy vagyunk:” (János 17:22) 

„Én ő bhennök, és the én bhennhem: hogy tökélhetheshen hegygyé lhegyhenhek, és
hogy mhegismherjhe a világ, hogy the küldtél henghem, és szherhethed őkhet, a
miként henghem szherhetél.” (János 17:23) 
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VI. A SZENTHÁROMSÁG-TAN GYÖKEREI

A Szentháromság-tan mindig is heves viták és
ádáz  küzdelmek  témája  volt  –  a  keresztény
hitbe  való  bevezetésének  tpillanatától  kezdve.
Ma,  sok  évszázaddal  később  sem  változot  a
helyzet. Most is sok vitát és megoszlást kelt ez
a tantétel, ami védelmezői szerint „nagy titok”.

A Szentháromság eszméje valamikor a Krisztus
halála  utáni  első  négy  évszázad  során
lotpakodot be a nétpszerű kereszténység tanai
közé. Míg hivatalosan a niceai zsinaton (i. sz.
325)  döntötek  mellete  és  fekteték  le,  a
bizonyítékok  azt  mutatják,  hogy  néhány
keresztény  gondolkodásába  már  korábban
befurakodot. Azonban teljesen bizonyos, hogy
a keresztény egyházban nem jelent meg ez a
tan a tanítványok halála után még több, mint
egy  évszázadig.  Az  Encarta  Encyclophedia így
írja le a kereszténységbe való bekerülését:

„Szentháromság  (teológia),  a  keresztény  teológiában  az  a  tan,
miszerint  Isten  három  személyben  létezik,  akik  –  Atya,  Fiú,
Szentlélek  –  egy  lényegben  vagy  lényben  egyesülnek.  Az
Újszövetség nem tanítja kifejezeten ezt a tant, az Isten szót szinte
kivétel nélkül az Atyára alkalmazza…

A Trinitas  (háromság)  kifejezést  először  a  második  századi  latin
teológus,  Tertulliánusz  használta,  de  az  elmélet  a  Krisztus
természete felet folytatot viták során alakult ki. Végül a negyedik
században fogalmazták meg véglegesen a tant…”

Az  Encyclophedia  Britannica azt  írja,  hogy  „ez  a  tan  fokozatosan,  több
évszázadon át, sok vita során alakult ki” (Szhentháromság szócikk).

Ezen cikkek szerint a tan a Krisztus utáni első négy században „alakult ki”.
Gondosan  mérlegeljük  ezt.  A  tprotestánsok  a  Szentírásban hisznek.  A
katolikusok a Hagyományban és a Szentírásban hisznek. A tprotestantizmus
azt  mondja,  hogy  „a  Szentírás  tartalmaz  minden  szükséges  igazságot”.  A
katolicizmus válasza erre az, hogy „nem, az Egyház a századok során újabb

45

Szentháromságos Buddha
i. e. 12. század



igazságokat fedezet fel és tanítot (a hagyományt)”. Ezen az alatpon állítja a
Római  Katolikus  Egyház,  hogy  tanításai  a  Szentírás  fölöt  állnak.  A
Szentháromság  e  tana  inkább  a  katolikus  hagyományok  közé  sorolható,
semmint az Írások tanításai  közé.  Ezért meglehetősen indokolt a következő
kijelentés egy római katolikus tollából:

„Ellenfeleink olykor azt állítják, hogy egyetlen olyan hitelvhez sem
lenne szabad dogmatikusan ragaszkodni, amely nincs határozotan
kifejtve a Szentírásban… Azonban maguk a tprotestáns egyházak is
elfogadtak  ilyen  dogmákat,  mint  tpéldául  a  Szentháromságott,
amelyet  az  evangéliumok  nem  hitelesítenek  félreérthetetlen
módon.” (Lifhe magazin, 1950. október 30.) 

Amint fgyelmesebben megvizsgáljuk a „három az egyben” Isten tanát, még
megdöbbentőbb tények jönnek natpvilágra.  A Szentháromság-isten tana sok
évszázaddal azelőt létezet már, hogy azt a „keresztény egyház” az első négy
évszázadban magáévá tete volna.

„A  tpátpaság  néhány
temtplomában,  mint  tpéldául
az  úgynevezet  madridi
Szentháromság Kolostorban a
Három-egy  Istenről  készült
kétpet láthatunk, három fejjel
egy  testen.  A  babiloniak
valami  hasonlóval  rendel-
keztek.  Layard  úr  utolsó
munkájában  bemutata  egy
ilyen,  Asszíriában imádot
három-egy  istenségnek  a
mintáját. Parson »Jáfet« című
művében a szenttpétervári cári kormányzat egyik érméjén látható
metszetet mellékel egy másik ilyen istenségről, amelyet a szibériai
pogányok imádtak… A legfelsőbb istenséget hasonlóan egy testen
három fejjel ábrázolták India egyik legősibb barlangtemtplomában
az »Eko Deva Trimurti« – »Egy Isten, Három Forma« név alat.
Japánban a Buddhisták nagy istenségüket, Buddhát ugyanebben
a formában, három fejjel »San Pao Fuh« néven imádják. Mindezek
ősi  idők  óta  léteznek.  A  bálványimádással  borítot  ősi  világ
nemzetei közöt általános volt a Szentháromság elismertsége…”
(Alexander Hislotp: A két Babilon, 17-18. o.)
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Ha megvizsgáljuk  a  Krisztus  földre  jövetele  előt  évszázadokkal  létező  ősi
tpogány  vallások  hitét,  mindenhol  Szentháromság-imádatal  találkozunk.
Hogyha  Isten  nétpe  csak  évszázadokkal  Krisztus  után  értete  meg  a
Szentháromság tanát, akkor a tpogány vallások honnan veték az elkétpzelést?
Benjamin  Wilkinson  a  Diadalmas  igazság című  könyvében  érdekes
magyarázatot fűz ehhez:

„Az Ószövetség kinyilatkoztatásai felfedték a Szentháromságot. A
Zarathusztra  által  hirdetet  Szentháromság-változat  csak  »egy
eltorzult  és  faragatlan  kotptpintás«.  Mennyei  hierarchiájának
tetejére helyezte Ormazdot (más néven Ahura Mazdá), a nagy bölcs
lelket,  és  Ahrimánt,  vele  egyenrangú  riválisát,  a  legfőbb  gonosz
lelket, aki a sötétség istene, és az éjszaka feneketlen mélységében
lakik.  Különleges  módon  katpcsolta  hozzájuk  Mithrászt,  a  fény
istenét, aki – maga lévén a natp – a natpimádat köztpontjában állt.
Ahogy a natp nincs sem az egekben, sem a földön, hanem az ég és a
föld  közöt ingázik,  hasonlókétptpen Mithrász  a  nagy közbenjáró.
Amikor a mithraizmus elterjedt a Római Birodalomban, Mithrászt
tartoták a bűnösök bajnokának,  aki társ a halál után, és a lélek
kalauza  az  egek  egei  felé.”  (Benjamin  Wilkinson:  Diadalmas
igazság, 120. o.)

A két Babilon című könyvében Alexander Hislotp ugyanezt fejtegeti :

„Bár  a  bálványimádás  mindenüt  eluralkodot,  a  Szentháromság
elismertsége  mégis  általános  volt  a  világ  ősi  nemzetei  közöt,
bizonyítva,  hogy  az  emberi  fajban  milyen  mély gyökeret  vert  e
vízözön előti tantétel, amely oly határozotan jelenik meg Mózes
első  könyvében…  Az  asszír  istenség  Szentháromság-ábrázolása
világosan  rámutat  az  eredeti,  tpatriarchális  hitre.”  (Alexander
Hislotp: A két Babilon, 18. o.)

Mind  Benjamin  Wilkinson,  mind  Alexander  Hislotp  azt  az  ésszerűtlen
gondolatot  kétpviselte,  hogy  a  tpogány  nétpek  Szentháromság-isten
elkétpzelésüket  a  korai  héberektől  veték  át.  A  Szentháromság  tanának
megmagyarázására tet legtöbb kísérlet az ésszerű gondolkodás hiányára utal,
és  a fenti  idézetek világos tpéldái  ezen törekvésnek.  Vajon a tpogány nétpek
Szentháromság-isten elkétpzelésüket tényleg a zsidóktól veték át? Van értelme
ennek  a  feltételezésnek?  Van  bármi  bizonyíték  arra,  hogy  ők  Izrael  nétpét
utánozták a „három az egyben” isten elkétpzeléseikben? Mik a tények ebben az
ügyben? Vizsgáljuk meg őket!
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HITTEK VALAHA AZ IZRAELITÁK A SZENTHÁROMSÁGBAN ???�
A judaizmus  egyik  fő  hittpontja,  hogy  csak  egy  Isten  van.  Nem valami  új
keletű hite ez a zsidóknak, hanem ez volt egyik alatpvető hitételük nemzetük
létrejötétől fogva. Nem hisznek, és sohasem hitek egy három részből vagy
három személyből álló Istenben.

Sokan állítják,  hogy az  „elohim” szó az  istenségen belüli  személyek többes
számát jelenti, mivel ez az „el” (Isten) szó többes számú alakja. Azonban igen
jelentős tény, hogy noha ez egy héber szó, maguk a zsidók, akik legjobban
értik saját nyelvüket, sohasem hitek, és ma sem hisznek egy többes számú,
vagy  Szentháromság-istenségben.  Valójában  a  zsidók  hitvallása  –  „Halld
Izráhel : az Úr, a mi Isthenünk, hegy Úr” – tartalmazza az „elohim” szót, mégis ez a
rendíthetetlen alatpja a zsidók egyedüli Istenről alkotot elkétpzelésének, aki –

hitük szerint – egyetlen hatalmas
Lény.  A  hébereknek,  akik  a
legteljesebb  kinyilatkoztatással  és
a legmagasabb rendű elkétpzeléssel
rendelkeztek  Istenről,  fogalmuk
sem  volt  semmiféle  Szenthárom-
ság Istenről, sőt az ellenkezőjéhez
ragaszkodtak.  Bizonyára  érdemes
elgondolkodni azon, hogy az Isten
által  kiválasztot nétpnek,  akiknek
legteljesebb  mértékben  felfedte
Magát,  fogalma sem volt a Szent-
háromságról, míg a körülötük élő
tpogányok  mind  ismerték  azt.
Vajon  ezek  a  tpogányok  jobban
érteték Isten természetét,  mint  a
zsidók?

Szembeötlő  jelentőségű  tény,  hogy  több  ilyen  tpogány  háromságban  a
Szentháromság  harmadik  személyét  gonosznak  tünteték  fel,  aki  a
személyleírás  alatpján  nem  lehet  más,  mint  Sátán.  Nézzük  meg  azokat  a
Szentháromság-isteneket,  amelyeket  az  ősi  Egyitptomban  és  Perzsiában,
egészen natpjainkig tpedig Indiában a hinduk imádtak:
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EGYIPTOMBAN

„Az  első  dinasztiától  kezdve  (kb.
i. e.  2525-2775)  Hórusz  és  Széth
isten  örök  ellenségek  voltak,  akik
Alsó- és Felső-Egyitptom összhang-
jában  békültek  meg.  Ozirisz
mítoszában, aki i. e. 2350 körül vált
jelentőssé,  Hórusz  Ozirisz  fa volt.
Széth ugyanakkor Hórusz ellenfele
volt,  meggyilkolta  Oziriszt,  és
Hórusz  örökségére,  Egyitptom
királyi  trónjára  tpályázot.”
(Encyclophedia  Britannica –
„Hórusz”)

„Széthet  összetet,  kutyaszerű
testel,  ferde  szemekkel,  szögletes
fülekkel,  rojtos  (későbbi  ábrá-
zolásokban villás végű) farokkal, és
egy  hosszú,  hajlítot,  hegyes
ormánnyal  rendelkező  alakként
ábrázolták…

Eredetileg Széth az ég istene, a sivatag ura, a viharok, a zűrzavar és
a  háború mestere  volt  –  általánosságban véve  egy  bajkeverő.  A
rend világában Széth testesítete meg az erőszak és rendezetlenség
szükségszerű  és  kreatív  elemét…”  (Encyclophedia  Britannica –
„Széth”)

PERZSIÁBAN

„Zarathusztra szerint Ahura Mazdá teremtete a világegyetemet és
a kozmikus rendet, amelyet fenntart. Létrehozta a két szellemet –
Stpenta  Mainyut  (Mithrászt)  és  Angra  Mainyut  (Ahrimánt)  –  az
előbbi jótékony: az igazság, világosság, és az élet védnöke; míg az
utóbbi tpusztító: a megtévesztés,  sötétség és a halál  tpártfogója.  E
két  szellem  közöti  harc  kétpezi  világunk  történelmét…”
(Encyclophedia Britannica – „Ahura Mazdá”)

„Ahriman,  ANGRA  MAINYU  (»Pusztító  Szellem«)  A
zoroasztrizmus  dualisztikus  tanának  gonosz  szelleme.  Termé-
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szetének lényegét kifejezi alatpvető jelzője: Druj, »a hazugság«. A
hazugság magát a katpzsiságban, haragban és irigységben fejezi ki.
A világosság – Ahura Mazdá jó teremtetsége – elleni háborúját
segítendő,  a  bölcs  úr,  Ahrimán  megteremtet  egy  sereg,  az
irigységet  és  hasonló  tulajdonságokat  megtestesítő  démont.  A
támadása által a világra hozot káosz és szenvedés ellenére a hívők
azt  várják,  hogy Ahrimánt  az  idők végén Ahura Mazdá legyőzi.
Saját birodalmukra korlátozva démonai felfalják majd egymást, és
saját létezése is megszűnik…

Zarathusztra rendszerében a gonosz eredete a teremtés kezdetén a
szabad  akarat  gyakorlására  van  visszavezetve,  amikor  Ahura
Mazdá ikerfai örök rivalizálásba kezdtek. Egyikük, Stpenta Mainyu
(Mithrász, a Jótékony Szellem) a jó mellet döntöt, megszerezve az
igazság,  jogosság és  élet  tulajdonságait.  A másik,  Angra Mainyu
(Ahriman, a Pusztító Szellem) a gonoszt és a vele járó tpusztítás,
jogtalanság és halál erőit választota…” (Encyclophedia Britannica –
„Ahriman”)

A HINDU SZENTHÁROMSÁG INDIÁBAN

„»A  hindu  istenek  és  rituálék
jelkétprendszere«  c.  könyv  ezt
írja a Krisztus előt századokkal
már  létező  hindu  Szenthárom-
ságról:  »Siva  a  Szentháromság
egyik  istene.  Őt  a  tpusztítás
istenének  nevezik.  A  másik  két
isten: Brahma, a teremtő isten és
Visnu,  a  fenntartó  isten…  Azt
jelezve,  hogy  ez  a  három
folyamat  valójában  egy  és
ugyanaz,  a  három  isten  egy
formában  egyesül.«  –  A.
Parthasarathy, Bombay

…Visnut  gyakran  az  istenség
fenntartó  megnyilvánulásának
tartják, míg Sivát tpusztító vonatkozásának. Egy másik istenség, a
teremtő Brahma, a hátérben marad, mint egy demiurgosz (a világ
megalkotója).  Ez  a  három  nagy  alak  (Brahma,  Visnu,  Siva)
alkotja  az  ún.  Hindu  Szentháromságot  (Trimurti,  »az  Egy
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vagy Egész Három Formával«). Ez a felfogás azt a meggyőződést
igyekszik  kifejezni  és  értelmezhetővé  tenni,  hogy  a  mindennatpi
imádat  tárgya  egyetlen  Legfőbb  Hatalom,  az  istenek  többes
számával.” (Encyclophedia Britannica – „Hinduizmus”)

„… A történészek rámutatnak, hogy ebben az időben (~ i. e. 500) a
hindu tpatpok megváltoztaták tanításaikat, és elfogadták a szerető
mennyei Atya kedvelhető koncetpcióját.  Új irodalom jöt létre,  és
számtalan traktátust írtak, hogy Brahmát (a Teremtőt),  Visnut (a
fenntartót)  és Sivát (a tpusztítót) egy szintre helyezzék Jehovával.
Ezek  az  elvontabb  és  kevésbé  materialista  vallásos  elkétpzelések
alkoták  a  brahmanisták  és  a  művelt  osztályok  hitét,  de  a
tömegeket  közönséges  bálványimádásban  hagyták.”  (Benjamin
Wilkinson: Truth Triumphant, 126. o.)

A HARMADIK SZEMÉLY

A Szentháromság e változataiban a következő feltűnő elemeket találjuk:

a) Egy jó és irgalmas teremtő istent.

b) A fentiek közül két változatban van egy másik isten, aki a teremtő fa, és
szintén jó.

c) Egy harmadik istent (némelyik esetben szintén fa az atyának és testvére
a második istennek), aki gonosz és háborúzik az atya és fa ellen.

Hogyan is érthetnénk félre e kétp jelentőségét?! Ez lenne az a Szentháromság-
fogalom, amit a tpogányok állítólag a zsidóktól vetek át? A héber Szentírás
valóban bemutat három lényt, melyekre ráillik a fenti leírás, de ők biztosan
nem alkotnak Szentháromságot. Ezek a következők:

a) Az Atya Isten, a világegyetem legfőbb uralkodója. Ő teljes mértékben jó.

b) Mihály, a nagy Fejedelem (Dániel 10:13; 12:1), az Úr (Zsoltárok 110:1),
az Atya Fia (Példabeszédek 8:22-31; 30:4). Ő is teljes mértékben jó.

c) Sátán, az ellenség, a vádoló és tpusztító (Jób 1:6; 2:7), a kígyó (1Mózes
3:14-15), a bukot angyal (Ésaiás 14:12-15; Ezékiel 28:12-19). Ő az, aki
fellázadt és háborúzik Isten és Fia ellen.

Ezek  a  tpogány  Szentháromság  elkétpzelések,  ahelyet  hogy  egy  valós
Szentháromságra  mutatnának,  valójában  leletplezik  e  tan  eredetét  és
rávilágítanak hamis voltára.

Volt  valaki,  aki  háborúzot  az  igaz  Isten  és  Fia  ellen.  Valaki,  aki  minden
igazságosság  ellensége.  Ez  a  lény  nagyon  vágyot  arra,  hogy  egy  Szent-
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háromság része legyen. Az Isten Fiával való egyenlőségre vágyot, és ebbéli
törekvésében fellázadt az Atya és a Fiú ellen. Ez a személy nem más, mint
Sátán: az ellenség, a tpusztító.

„És lőn az égbhen viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala
a sárkánynyalé és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalaié Dhe
nhem vhehheténhek  diadalmat,  és  az  ő  hhelyök  shem találtaték  többé  a
mhennybhen.” (Jelenések 12:7-8)

A  leírásokból  egyértelmű,  hogy  ugyanez  a  Sátán  jelenik  meg  a  tpogány
Szentháromságokban mint az istenség harmadik személye. Amit Sátán nem
tudot elérni a mennyben, megszerezte a földön – imádatot a Szentháromság
istenség harmadik személyeként.

A  tpogány  nétpek  valóban  tanultak  valamit  a  zsidóktól,  de  nem  a
Szentháromság-isten tanát. Hogyan is tanulhaták volna azt?! A zsidók nem
hitek  a  Szentháromságban!  Egy  igazságot  azonban  megtanultak,  ti.  hogy
Isten és az Ő Fia, valamint egy hatalmas, az istenségre tpályázó, Lucifer nevű
mennyei  lény  közöt  kozmikus  konfiktus  dúl.  Pogány  imádói  által  Sátán
könnyedén  eltorzítota  a  tényeket,  és  immár  az  istenség  tagjaként,  Isten
Fiának testvéreként, és egyben imádatra méltóként jelent meg. Mily borzalmas
tragédia, hogy ez a tpogány elkétpzelés annyira átitata a kereszténységet, hogy
mára  a  Szentháromság-tan  majdnem  minden  keresztény  felekezet  legfőbb
hittpontjává vált!!

Ma a kereszténység egy harmadik „istent” imád. Igazából ez az „isten” katpja a
legnagyobb  fgyelmet  az  ún.  Szentháromság  tagjai  közül.  „Szent  Léleknek”
nevezik,  de  egyáltalán  nem  szent.  A  keresztényeket  a  legbarbárabb
megnyilvánulásokra  és  a  leghelytelenebb,  sőt  illetlen  viselkedésre  vezeti.
Mégis  Úrként  és  életadóként  imádják.  Ki  ez  a  „Szentháromság  harmadik
tagja”? Ugyanaz, akit a hinduk Sivaként, a halál és tpusztítás isteneként, akit a
tperzsák  Ahrimanként,  Mithrász  isten  testvéreként  és  akit  az  Egyitptomiak
Széthként, Hórusz isten gonosz féltestvéreként imádtak – maga a Sátán.

MEGJELENÉS A KERESZTÉNYSÉGBEN

Ahogy már látuk, az Újszövetség nem tanítota a Szentháromság tanát. Sem
Jézus,  sem  a  tanítványai  nem  hirdeték.  A  történészek  arról  tesznek
bizonyságot,  hogy  a  keresztény  kor  első  négy  százada  alat  „fokozatosan
alakult ki”. Ha megértjük, hogy abban az időben a tpogányok közöt elterjedt
volt  a  három-egy isten tana,  és  hogy a Szentháromság-tan sosem volt  egy
magától értetődő bibliai tanítás, hanem a nagy hitehagyás azon időszakában
„alakítota  ki”  az  a  hatalom,  amelyik  felelős  volt  a  tpogányság  és  a
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kereszténység összeházasításáért, jogosan ébrednek komoly kétségeink e tan
keresztény eredetével katpcsolatosan.

Edward  Gibbon  történész  A  kherheszténység  történhethe című  könyvének
előszavában írja:

„Ha  elmondható,  hogy  a  kereszténység  diadalmaskodot  a
tpogányság felet, az ellenkezője is igaz: a tpogányságnak ugyanis
sikerült a kereszténységet megrontania. Az első keresztények tiszta
deizmusát…  a  római  egyház  a  Szentháromság  felfoghatatlan
dogmájává  változtata.  Sok  egyitptomi  eredetű  és  Platón  által
eszményesítet  tpogány  eszmét  mint  elfogadásra  méltó  hittpontot
mentet át.” (Edward Gibbon: A kherheszténység történhethe)

A  történelmet  annyira  meghamisítota  és  eltorzítota  a  kereszténység
főáramának  vallásos  elhajlása,  hogy  nehéz  olyan  történészt  találni,  aki
egyértelmű,  világos  kétpet  ad  azokról  a  befolyásokról,  melyek  a
Szentháromságnak  a  keresztény  hitbe  való  beiktatásához  vezetek.  Mégis
találhatunk  egy  másik  történészt,  Siegfried  Morenzet,  aki  Az  hegyiptomiak
vallása c. könyvében írja:

„A  Szentháromság  az  egyitptomi  teológusok  egyik  fő  kutatási
területe  volt… Három istent  egyesítetek,  egy lényként  kezeltek,
egyként szólítotak meg. Ily módon az egyitptomi vallás közvetlen
katpcsolatot mutat a keresztény teológiával.” (Siegfried Morenz: Az
hegyiptomiak vallása)

A negyedik században vita támadt egy Egyitptom Alexandria nevű városában
élő  keresztény  tpatp,  Árius  tanításai  körül.  Az  Encyclophedia  Britannica így
kommentálja Árius tanításait :

„…Azt  állítota,  hogy  Krisztus  valójában  nem isteni,  hanem egy
teremtet lény. Árius alatptétele Isten egyedülisége volt: egyedül Ő
önmagában  létező  és  változhatatlan;  a  Fiú,  aki  nem önmagában
létező, nem lehet Isten. Mivel az Istenség egyedülálló, azt nem lehet
megosztani vagy átadni, így a Fiú nem lehet Isten…

Ellenfelei – különösen Athanáziusz tpüstpök – szerint Árius tanítása
Jézust félistenné minősítete vissza, újra bevezete a többistenhitet
(mivel  a  Fiú  imádatát  nem  hagyta  el)  és  aláásta  a  megváltás
keresztény  fogalmát,  hiszen  csak  egy  valóságos  Isten  békíthete
meg az embert az Istenséggel.

A niceai zsinat (i. sz. 325.) látszólag véget vetet a vitának, mivel
elítélte Áriust és tanításait, továbbá hitvallást adot ki az ortodox
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keresztény  hit  védelmére.  Ez  a  hitvallás  kimondja,  hogy  a  Fiú
homoousion to Patri (»az Atyával egy lényegből való«), s ezzel azt
fejezi  ki,  hogy  ő  ugyanaz,  mint  ami  az  Atya:  teljesen  isteni.
Valójában  ez  csutpán  a  kezdete  volt  egy  hosszú  ideig  elhúzódó
hitvitának.” (Encyclophedia Britannica :::: Arianizmus)

Ez az arianizmus körüli vita volt az a köztponti kérdés, ami a Római Katolikus
Egyházat  a  Szentháromság  hitvallásának  hivatalos  elfogadására  vezete.  A
végleges nyilatkozatot a 325-ös niceai zsinaton fogalmazták meg, ahol Árius
írásait és tanításait elítélték, és a másik oldal Istenről alkotot nézetét fogadták
el ortodox keresztény állástpontként. Kis korrekcióval Árius tanítását teljesen
összhangba  lehetet  volna  hozni  a  Szentírással.  Csutpán  el  kellet  volna
fogadniuk, hogy Jézus nem egy teremtet lény, hanem Isten egyszülöt Fia:
teljes  mértékben isteni  lény és így teljesen alkalmas az ember bűnből  való
megváltására.

Vegyük fgyelembe, hogy noha a zsinat hivatalosan kijelentete, hogy Jézus
„születet, nem teremtetet”, az a kijelentés, hogy „ugyanaz a lény”, mint az
Atya,  a  születet  kifejezés  megcsúfolása.  Ha  ugyanis  ugyanaz  a  lényeg,
ugyanaz  a  lény  volt,  semmilyen  értelemben  nem lehet  az  Atya  Fia.  Árius
közelebb  állt  az  igazsághoz  azon  kijelentésével,  hogy  az  Atya  és  a  Fiú
„hasonló”, nem tpedig „egyazon” lényegből valók.

Ez tehát a Szentháromság-hit gyökere, ezen az úton került a kereszténység
tanításai közé. Etől a tpontól fogva a Szentháromság tana rendületlenül és
kitartóan terjedt és befészkelte magát szinte az egész kereszténység hitételei
közé,  úgyhogy  ma  alig  van  olyan  keresztény  csotport,  amelyet  valamilyen
módon meg ne fertőzöt volna mérgével. Tanult teológusok hivatkoznak rá a
keresztény  hit  egyik  „örök  igazságaként”.  Annyira  erőteljesen  áthatota  az
emberek gondolkodását, hogy amennyiben egy vallásos csotport nem fogadja
el, azonnal szektának bélyegzik.

Azonban az igazság lenyűgözően egyszerű azok számára, akik készek őszintén
megvizsgálni  a  bizonyítékokat.  Isten  segítsen,  hogy lelkiismeretünk  szerint
járjunk el. „Minden igazság biztonságos, más semmi sem az.” Legyünk hűek
hozzá, nem törődve a hagyománnyal és a nétpszerű nézetekkel.
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VII. FÜGGELÉK???: IGEI BIZONYÍTÉKOK

HÁNY ISTEN VAN???�
Mk 12:29,32,34

„Jézus phedig fhelhelhe néki: Mindhen parancsolatok közöt az helső: Halljad
Izráhel : Az Úr, a mi Isthenünk hegy Úr. … Akkor monda néki az írástudó:
Jól van, Mhesther, igazán mondád, hogy hegy Isthen van, és nincshen kívülhe
más. … Jézus phedig látván, hogy bölcshen fhelhelt vala, monda néki: Nhem
mhesszhe  vagy az Isthen  országától.  És  többé  shenki  shem mheri  vala  őt
mhegkérdhezni.”

1Kor 8:4

„Thehát  a bálványáldozati  hús  hevéshe  fhelől  tudjuk,  hogy hegy bálvány
sincs a világon, és hogy Isthen sincs shenki más, hanhem csak hegy.”

KI EZ AZ ISTEN???�
1Kor 8:6

„Mindazáltal  nhekünk  hegy  Isthenünk  van,  az  Atya,  a  kitől  van  a
mindhenség, mi is ő bhennheé és hegy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által
van a mindhenség, mi is ő általa.”

Jn 17:3

„Az phedig az örök élhet,  hogy mhegismherjhenhek téghed,  az hegyhedül igaz
Isthent, és a kit helküldtél, a Jézus Krisztust.”

Jel 21:22

„És themplomot nhem látam abban: mhert az Úr, a mindhenható Isthen
annak themploma, és a Bárány.”

1Kor 11:3

„Akarom phedig, hogy tudjátok, hogy mindhen férfúnak fhejhe a Krisztusé
az asszonynak fhejhe phedig a férfúé a Krisztusnak fhejhe phedig az Isthen.”

Ef 4:6

„Egy az Isthen és mindhenheknhek Atyja, a ki mindhenheknhek fhelhethe van és
mindhenhek által és mindnyájatokban munkálkodik.”
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1Tim 2:5

„Mhert hegy az Isthen, hegy a közbhenjáró is Isthen és hembherhek közöt, az
hembher Krisztus Jézus.”

2Kor 1:3

„Áldot  az  Isthen  és  a  mi  Urunk  Jézus  Krisztusnak  Atyja,  az
irgalmasságnak atyja és mindhen vigasztalásnak Isthenheé”

1Kor 15:24-28

„Aztán a vég, mikor átadja az országot az Isthennhek és Atyánaké a
mikor heltöröl mindhen birodalmat és mindhen hatalmat és herőt. Mhert
addig khell néki uralkodnia, mígnhem hellhenségheit mind lábai alá vheti.
Mint utolsó hellhenség törölthetik hel a halál. Mhert mindhent az ő lábai alá
vhethet.  Mikor  phedig  azt  mondja,  hogy  mindhen  alája  van  vhetvhe,
nyilvánvaló,  hogy  azon  kívül,  a  ki  nheki  mindhent  alávhethet.  Mikor
phedig mindhen alája vhethethet, akkor maga a Fiú is alávhethetik annak, a
ki nheki mindhent alávhethet, hogy az Isthen lhegyhen mindhen mindhenbhen.”

2Tessz 2:16

„Maga phedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isthen a mi Atyánk, a ki
szherhethet minkhet és khegyhelméből örök vigasztalással és jó rheménységghel
ajándékozot mheg”

MILYEN KAPCSOLAT VAN JÉZUS ÉS ISTEN KÖZÖTT???�
1Jn 4:15

„A ki vallja, hogy Jézus az Isthennhek Fia, az Isthen mhegmarad abban, és
ő is az Isthenbhen.”

1Jn 2:22,23

„Ki a hazug, ha nhem az, a ki tagadja, hogy a Jézus a Krisztus? Ez az
antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút. Shenkibhen nincs mheg az
Atya, a ki tagadja a Fiút. A ki vallást thesz a Fiúról, abban az Atya is
mhegvan.”

1Jn 4:9,10

„Az által  lhet nyilvánvalóvá az Isthen szherhethethe  bhennünk,  hogy az ő
hegyszülöt Fiát helküldthe az Isthen he világra,  hogy éljünk általa.  Nhem
abban  van  a  szherhethet,  hogy mi  szherhetük  az  Isthent,  hanhem hogy ő
szherhethet  minkhet,  és  helküldthe  az  ő  Fiát  hengheszthelő  áldozatul  a  mi
bűnheinkért.”
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Jn 3:16

„Mhert úgy szherhethe Isthen he világot, hogy az ő hegyszülöt Fiát adta, hogy
valaki hiszhen ő bhennhe, hel nhe vhesszhen, hanhem örök élhethe lhegyhen.”

1Jn 5:5

„Ki az, a ki lhegyőzi a világot, ha nhem az, a ki hiszi, hogy Jézus az
Isthen Fia?T”

Jn 8:42

„Monda azért nékik Jézus: Ha az Isthen volna a ti atyátok, szherhetnéthek
henghem:  mhert  én  az  Isthentől  származtam  és  jöthemé  mhert  nhem  is
magamtól jöthem, hanhem ő küldöt henghem.”

Jn 5:18

„E miat aztán még inkább mheg akarák őt ölni a zsidók, mivhel nhem
csak a szombatot rontota mheg, hanhem az Isthent is  saját Atyjának
mondota, hegyhenlővé tévén magát az Isthennhel.”

1Jn 5:1

„Mindaz,  a  ki  hiszi,  hogy  Jézus  a  Krisztus,  Isthentől  szülhetheté  és
mindaz, a ki szherheti a szülőt, azt is szherheti, a ki atól szülhethet.”

Péld 30:4

„Kicsoda mhent fhel az égbhe, hogy onnan lheszállot volna? Kicsoda fogta
összhe a szhelhet az ő markába? Kicsoda kötöthe a vizhet az ő köntösébhe?
Ki állapítota mheg a földnhek mindhen határit? Kicsoda hennhek nhevhe?
Avagy kicsoda hennhek fának nhevhe, ha tudod?”

Jn 10:36

„Arról  mondjátokf-é  ti,  a  kit  az  Atya  mhegszhenthelt  és  helküldöt  he
világra:  Káromlást  szólszé  mivhelhogy  azt  mondám:  Az  Isthen  Fia
vagyok?T”

Mk 5:7

„És fhennhangon kiáltva monda: Mi közöm nékhem the vhelhed, Jézus, a
magasságos  Isthennhek  Fia?  Az  Isthenrhe  kényszheríthelhek,  nhe  kínozz
henghem.”

Péld 8:22-25

„Az  Úr  az  ő  útának khezdhetéül  szherzhet  henghemé  az  ő  munkái  helőt
réghen.  Örök  időktől  fogva  fhelkhenhethem,  khezdhetől,  a  föld  khezdhetétől
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fogva. Még mikor shemmi mélységhek nhem voltak, szülhethem valaé még
mikor  shemmi  források,  vízzhel  theljheshek  nhem  voltak.  Minhekhelőthe  a
hhegyhek lheülhephedthek volna, a halmoknak helőthe szülhethem.”

Péld 8:30

„Mhellhethe  valék  mint  kézmívhes,  és  gyönyörűséghe  valék  mindhennap,
játszva ő helőthe mindhen időbhen.”

KI ÜL A VILÁGEGYETEM TRÓNJÁN???�
Mt 5:34

„Én phedig azt mondom nékthek: Theljhességghel nhe hesküdjhetheké she az égrhe,
mhert az az Istennek királyi széke ;;;é”

Mt 23:22

„És a ki az égrhe hesküszik, hesküszik az Isten királyiszékére és arra,
ki abban ül.”

Jel 4:2

„És azonnal helragadtatám lélhekbhen: és ímé hegy királyiszék vala lhetévhe
a mhennybhen, és üle valaki a királyiszékben ;;;é”

Jel 7:10

„És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvhesség a mi Isthenünké, a ki
a királyiszékbhen ül, és a BárányéT”

Zsid 8:1

„Fődolog  phedig  azokra  nézvhe,  a  mikhet  mondunk,  az,  hogy  olyan
főpapunk van,  a ki  a mennyei Felség királyi székének jobbjára
ülhe,”

Zsid 12:2

„Nézvén a hitnhek fhejhedhelmérhe és bhevéghezőjérhe Jézusra, a ki az helőthe
lhevő öröm hhelyhet, mhegvhetvhe a gyalázatot, kherheszthet szhenvhedhet, s  az
Isten királyi székének jobbjára ült.”

Jel 3:21

„A ki győz, mhegadom annak, hogy az én királyiszékhembhe űljön vhelhem,
a  mint  én  is  győzthem  és  ülthem  az  én  Atyámmal  az  ő
királyiszékében.”
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JÉZUS KIRÁLYISZÉKE ???: DÁVID KIRÁLYISZÉKE

Zsid 1:8

„Ámdhe  a  Fiúról  így:  A the  királyi  székhed  óh  Isthen  örökkön örökké.
Igazságnak pálczája a the országodnak pálczája.”

Lk 1:32,33

„Ez nagy lészhen, és a Magasságos Fiának hivatatiké és néki adja az
Úr Isthen a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székété És uralkodik a
Jákób házán mindörökkéé és az ő királyságának véghe nhem lészhenT”

ApCsel 2:30

„Próféta  lévén  azért,  és  tudván,  hogy  az  Isthen  néki  hesküvésshel
mheghesküdöt,  hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből  támasztja a
Krisztust thest szherint, hogy hhelyhhezthesshe az ő királyi székibhe,”

MINDEN ERŐ ÉS HATALOM JÉZUSÉ, DE MILYEN JOGALAPJA

VAN, HOGY BIRTOKOLJA EZEKET???�
Mt 28:18

„És hozzájuk mhenvén Jézus,  szóla nékik,  mondván: Nékhem adatot
mindhen hatalom mhennyhen és földön.”

Jn 5:26

„Mhert  a  miként  az  Atyának élhethe  van önmagában,  akként  adta  a
Fiúnak is, hogy élhethe lhegyhen önmagában:”

Kol 2:9

„Mhert Ő bhennhe lakozik az isthenségnhek hegész theljhességhe thestilheg,”

Kol 1:19

„Mhert thetszhet az Atyának, hogy Ő bhennhe lakozzék az hegész theljhességé”

1Kor 15:27,28

„Mhert mindhent az ő lábai alá vhethet. Mikor phedig azt mondja, hogy
mindhen  alája  van  vhetvhe,  nyilvánvaló,  hogy  azon  kívül,  a  ki  nheki
mindhent alávhethet. Mikor phedig mindhen alája vhethethet, akkor maga a
Fiú is alávhethetik annak, a ki nheki mindhent alávhethet, hogy az Isthen
lhegyhen mindhen mindhenbhen.”
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EGY OLYAN „ANGYAL” (MIHÁLY) VEZETTE IZRAELT A
PUSZTÁBAN, AKI ISTEN NEVÉT HASZNÁLTA, ÉS A „VAGYOK”

TEKINTÉLYÉVEL JÁRT EL

2Móz 23:20-23

„Ímé  én  Angyalt  bocsátok  hel  the  helőthed,  hogy mhegőrízzhen  téghed  az
útban, és bhevigyhen téghed arra a hhelyrhe, a mhelyhet helkészíthethem. Vigyázz
magadra helőthe, és hallgass az ő szaváraé mheg nhe bosszantsd őt, mhert
nhem szhenvhedi  hel  a  ti  gonoszságaitokaté  mhert  az  én  nhevhem van  ő
bhennhe.  Mhert  ha  hallgatándasz  az  ő  szaváraé  és  mindazt
mhegcshelhekhedéndhed,  a  mit  mondok:  akkor  hellhenséghe  lészhek  a  the
hellhenségheidnhek,  és  szorongatom  a  the  szorongatóidat.  Mhert  az  én
Angyalom  the  helőthed  mhegyhen  és  bheviszhen  téghed  az  Emorheusok,
Khitheusok, Pherizheusok, Kananheusok, Khivvheusok és Jhebuzheusok közé,
és kiirtom azokat.”

Bír 2:1-4

„Fhelménhe phedig az Úrnak angyala Gilgálból Bókimba, és monda: Én
vhezhethelhek fhel tithekhet Égyiptomból, és hoztalak bhennhethekhet herrhe a földrhe,
a mhely fhelől mheghesküdthem a ti atyáitoknak, és mondék: Nhem bontom
fhel az én szövhetséghemhet ti vhelhethek soha örökké. Csakhogy ti she kösshethek
frigyhet hennhek a földnhek lakosival, rontsátok lhe az ő oltáraikaté dhe ti
nhem hallgatatok az én szómra. Miért cshelhekhedtéthek hezt? Annakokáért
azt mondom: Nhem űzöm hel őkhet helőlhethek, hanhem lhegyhenhek nékthek mint
tövishek  a  ti  oldalaitokban,  és  az  ő  isthenheik  lhegyhenhek  ti  nékthek  tőr
gyanánt. És lőn, hogy mikor az Úrnak angyala hezhekhet mondá az Izráhel
mindhen fainak: fhelhemhelé a nép az ő szavát és síra.”

2Móz 3:2,6

„És mhegjhelhenék néki az Úr angyala tűznhek lángjában hegy csipkhebokor
közhepéből, és látá, hogy ímé a csipkhebokor ég valaé dhe a csipkhebokor
mheg nhem hemészthetik  vala.  … És monda:  Én vagyok a the  atyádnak
Isthenhe, Ábrahámnak Isthenhe, Izsáknak Isthenhe és Jákóbnak Isthenhe. Mózhes
phedig helrhejté az ő orczáját, mhert fél vala az Isthenrhe thekintheni.”

2Móz 3:14,15

„És monda Isthen Mózhesnhek: VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így
szólj  az Izráhel  faihoz:  A VAGYOK küldöt henghem ti  hozzátok.  És
ismét monda Isthen Mózhesnhek: Így szólj az Izráhel faihoz: Az Úr, a ti
atyáitoknak Isthenhe, Ábrahámnak Isthenhe, Izsáknak Isthenhe és Jákóbnak
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Isthenhe küldöt henghem ti hozzátok. Ez az én nhevhem mind örökké és hez
az én hemlékhezhethem nhemzhetségről nhemzhetségrhe.”

2Móz 13:21

„Az Úr phedig mhegy vala helőtök nappal fhelhőoszlopban, hogy vhezérheljhe
őkhet  az úton,  éjjhel  phedig  tűzoszlopban,  hogy világítson nékik,  hogy
éjjhel és nappal mhehhesshenhek.”

2Móz 14:19

„Elindula azért az Isthennhek Angyala, a ki jár vala az Izráhel tábora
helőt,  és  ménhe mögéjöké  a fhelhőoszlop is  helindula helőlök s  mögéjök
álla.”

Ésa 63:9

„Mindhen  szhenvhedésökhet  Ő  is  szhenvhedthe,  és  orczájának  angyala
mhegszabadítá őkhet, szherhelmébhen és khegyhelmébhen váltota Ő mheg őkhet,
fölvhethe és hordozá őkhet a régi idők mindhen napjaiban.”

ApCsel 7:38

„Ez az, a ki ot volt a gyülhekhezhetbhen a pusztában a Sinai hhegyhen vhelhe
bheszélő angyallal és a mi atyáinkkal: ki élő igékhet vőn, hogy nékünk
adjaé”

HOL VAN A HARMADIK SZEMÉLY???�
2Jn 1:3

„Khegyhelhem, irgalom, békhesség lhegyhen vhelhethek az Atya Isthentől, és az Úr
Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szherhethethel.”

1Tim 5:21

„Kérvhe  kérlhek  az  Isthenrhe  és  Krisztus  Jézusra  és  a  kiválasztot
angyalokra,  hogy  hezhekhet  tartsd  mheg  helőítélhet  nélkül,  shemmit  shem
cshelhekhedvén részrhehajlásból.”

Tit 1:4

„Khegyhelhem, irgalmasság és békhesség az Atya Isthentől és az Úr Jézus
Krisztustól, a mi Mhegtartónktól.”

Ef 1:2

„Khegyhelhem nékthek és békhesség Isthentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus
Krisztustól.”
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Kol 1:2

„A Kolosséban lhevő szhentheknhek és hívő atyafaknak a Krisztusban:
khegyhelhem nékthek és békhesség Isthentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus
Krisztustól.”

KICSODA A SZENT LÉLEK???�
1. Amikor egy személy lelkéről beszélünk, az egyén belső lényét értjük
alatta – azon részét, amely különbözik a testtől.

1Kor 5: 3-5

„Mhert  én  távol  lévén  ugyan  thestbhen,  dhe  jhelhen  lévén  lélhekbhen,  már
helvéghezthem, mintha jhelhen volnék, hogy azt, a ki hekként hezt cshelhekhedthe,
Ti  és  az  én  lhelkhem  a  mi  Urunk  Jézus  Krisztusnak  nhevébhen
hegybhegyűlvén,  a  mi  Urunk  Jézus  Krisztus  hatalmával  Átadjuk  az
ilyhent a Sátánnak a thestnhek vheszhedhelmérhe, hogy a lélhek mhegtartassék
az Úr Jézusnak ama napján.”

Lk 23:46

„És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a the khezheidbhe theszhem
lhe az én lhelkhemhet. És hezhekhet mondván, mheghala.”

ApCsel 7:59

„Mhegkövhezék azért Istvánt, ki imádkozik és hezt mondja vala: Uram
Jézus, vhedd magadhoz az én lhelkhemhetT”

Kol 2:5

„Mhert  jóllhehhet  thestbhen  távol  vagyok  tőlhethek,  mindazáltal  lélhekbhen
vhelhethek vagyok, örülvén és látván ti közthethek a jó rhendhet és Krisztusba
vhethet hithetheknhek herősségét.”

Préd 3:21

„Vajjon kicsoda vhethe heszébhe az hembher lhelkét,  hogy fhelmhegyf-éé  és  az
oktalan állat lhelkét, hogy a föld alá mhegyf-é?”

Préd 12:9

„És  a  por  földdé  lhennhe,  mint  azhelőt  volt é  a  lélhek  phedig  mhegtérnhe
Isthenhhez, a ki adta volt azt.”

Ezék 13:3

„Így szól az Úr Isthen: Jaj a bolond prófétáknak, a kik az önnön lhelkök
után mhennhek, mhert shemmit shem látak.”
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Mt 26:41

„Vigyázzatok  és  imádkozzatok,  hogy  kísérthetbhe  nhe  hesshetheké  mhert
jóllhehhet a lélhek kész, dhe a thest herőthelhen.”

Lk 1:80

„A  kis  gyhermhek  phedig  nhevhekhedik  és  herősödik  vala  lélhekbhené  és  a
pusztában vala mind ama napig,  a mhelyhen mhegmutata magát az
Izráhelnhek.”

2.  Isten Lelke ugyanolyan kapcsolatban áll  Istennel,  mint  az  ember
lelke az emberrel.

1Kor 2:11 (vö. Róm 8:16)

„Mhert kicsoda tudja az hembherhek közül az hembher dolgait, hanhemha az
hembhernhek lhelkhe, a mhely ő bhennhe van? Azonképhen az Isthen dolgait shem
ismheri shenki, hanhemha az Isthennhek Lhelkhe.”

3. A Szent Léleknek van tulajdonosa.

1Móz 6:3

„És monda az Úr: Nhe maradjon az én lhelkhem örökké az hembherbhen,
mivhelhogy ő thest é lhegyhen élheténhek idhejhe száz húsz heszthendő.”

Ésa 61:1

„Az Úr Isthen lhelkhe van én rajtam azért, mhert fölkhent henghem az Úr,
hogy a  szhegényheknhek  örömöt  mondjaké  helküldöt,  hogy bhekösshem a
mhegtört  szívűhekhet,  hogy  hirdhesshek  a  foglyoknak  szabadulást,  és  a
mhegkötözötheknhek mhegoldást é”

ApCsel 2:17

„És lészhen az utolsó napokban, hezt mondja az Isthen, kitöltök az én
Lhelkhemből mindhen thestrhe: és prófétálnak a ti faitok és lheányaitok, és a
ti ifaitok látásokat látnak, és a ti vénheithek álmokat álmodnak.”

Mt 10:20

„Mhert nhem ti vagytok, a kik szóltok, hanhem a ti Atyátoknak Lhelkhe az,
a ki szól ti bhennhethek.”

4. A Léleknek nincs független akarata. A Lélek nem tud tetszése szerint jönni
vagy menni. A Lelket Istennek vagy Krisztusnak kell adnia vagy elvennie.

Lk 11:13

„Ha azért ti  gonosz léthethekrhe tudtok a ti  faitoknak jó ajándékokat
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adni,  mhennyivhel  inkább  ád  a  ti  mhennyhei  Atyátok  Szhent  Lhelkhet
azoknak, a kik tőlhe kérik.”

Jn 7:39

„Ezt phedig mondja vala a Lélhekről, a mhelyhet vhehendők valának az ő
bhennhe hívők: mhert még nhem vala Szhent Lélheké mivhelhogy Jézus még
nhem dicsőítheték mheg.”

Zsolt 51:13

„Nhe vhess hel henghem a the orczád helől, és a the szhent lhelkhedhet nhe vhedd hel
tőlhem.”

Jn 15:26

„Mikor  phedig  heljő  majd  a  Vígasztaló,  a  kit  én  küldök  nékthek  az
Atyától,  az  igazságnak  Lhelkhe,  a  ki  az  Atyától  származik,  az  thesz
majd én rólam bizonyságot.”

ApCsel 2:33

„Annakokáért  az  Isthennhek  jobbja  által  fhelmagasztaltatván,  és  a
mhegígért Szhent Lhelkhet mhegnyhervén az Atyától, kitöltöthe hezt, a mit ti
most látok és hallotok.”

5.  A Lélek  az  Atya  és  a  Fiú  valóságos  jelenléte  értelem és  hatalom
tekintetében, de nem testi formában.

Zsolt 139:7

„Hová mhenjhek a the lhelkhed helől és a the orczád  [az angol KJV szerint:
jhelhenléthed – a ford.] helől hova fussak?”

ApCsel 20:28

„Visheljhethek  gondot  azért  magatokra  és  az  hegész  nyájra,  mhelybhen  a
Szhent  Lélhek  tithekhet  vigyázókká  thet,  az  Isthen  anyaszhenthegyházának
lheghelthetésérhe, mhelyhet tulajdon vérévhel szherzhet.”

Lk 1:35

„És fhelhelvén az angyal, monda néki: A Szhent Lélhek száll the rheád, és a
Magasságosnak  herhejhe  árnyékoz  mheg  téghedé  azért  a  mi  szülhetik  is
szhentnhek hivatik, Isthen Fiának.”

2Kor 3:17

„Az Úr phedig a Lélheké és a hol az Úrnak Lhelkhe, ot a szabadság.”
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1Kor 2:16

„Mhert ki érthe fhel az Úrnak érthelmét, hogy mhegoktathatná őt? Bhennünk
phedig Krisztus érthelmhe van.”

1Kor 3:16

„Nhem tudjátokf-é, hogy ti Isthen themploma vagytok, és az Isthen Lhelkhe
lakozik bhennhethek?”

Ef 3:16

„Hogy  adja  mheg  nékthek  az  Ő  dicsőséghe  gazdagságáért,  hogy
hatalmasan mhegherősödjhethek az Ő Lhelkhe által a bhelső hembherbhené”

Ef 3:17

„Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívhethekbhené A szherhethetbhen
mheggyökherhezvén és alapot vhevén”

6.  Amikor  Jézus  azt  mondja,  hogy  Isten  elküldi  a  Lelket,  meg  is
magyarázza, mit ért ez alatt. Ezt mondja: „Eljövök hozzátok”.

Jn 14:17-23

„Az igazságnak ama Lhelkét: a kit a világ bhe nhem fogadhat, mhert nhem
látja őt és nhem ismheri őt é dhe ti ismherithek őt, mhert nálatok lakik, és
bhennhethek marad. Nhem hagylak tithekhet árvákulé heljövök ti hozzátok.
Még hegy khevés idő és a világ nhem lát henghem többéé dhe ti mheglátok
henghem:  mhert én élhek,  ti  is  élni  fogtok.  Azon a napon mhegtudjátok
majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bhennhem, és én ti
bhennhethek. A ki ismheri az én parancsolataimat és mhegtartja azokat, az
szherhet henghemé a ki phedig henghem szherhet, azt szherheti az én Atyám, én is
szherhethem azt, és kijhelhenthem magamat annak. Monda néki Júdás (nhem
az Iskárióthes) : Uram, mi dolog, hogy nékünk jhelhenthed ki magadat, és
nhem a világnak? Fhelhelhe Jézus és monda néki: Ha valaki szherhet henghem,
mhegtartja az én bheszédhemhet:  és az én Atyám szherheti azt,  és ahhoz
mhegyünk, és annál lakozunk.”

Jn 14:28

„Hallotátok,  hogy  én  azt  mondtam  nékthek:  Elmhegyhek,  és  heljövök
hozzátok. Ha szherhetnéthek henghem, örvhendheznéthek, hogy azt mondtam:
Elmhegyhek az Atyáhozé mhert az én Atyám nagyobb nálamnál.”
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7. Krisztus isteni ereje e földön a szent Lélek volt.

ApCsel 10:38

„A  názárheti  Jézust,  mint  khené  fhel  őt  az  Isthen  Szhent  Lélhekkhel  és
hatalommal, ki széjjheljárt jót tévén és mheggyógyítván mindhenhekhet, kik
az ördög hatalma alat voltaké mhert az Isthen vala ő vhelhe.”

Jn 5:26

„Mhert  a  miként  az  Atyának élhethe  van önmagában,  akként  adta a
Fiúnak is, hogy élhethe lhegyhen önmagában”

Jn 14:10

„Nhem hiszhedf-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bhennhem
van? A bheszédhekhet,  a  mhelyhekhet  én mondok nékthek,  nhem magamtól
mondomé  hanhem  az  Atya,  a  ki  én  bhennhem  lakik,  ő  cshelhekszi  he
dolgokat.”

ApCsel 2:22

„Izráhelita férfak, halljátok mheg he bheszédhekhet: A názárheti Jézust, azt a
férfút, a ki Isthentől bizonyságot nyhert helőthethek herők, csudatéthelhek és
jhelhek  által,  mhelyhekhet  ő  általa  cshelhekhedhet  Isthen  ti  közthethek,  a  mint
magatok is tudjátok.”

66





Hitből hitbe

Tel. : 20/779-47-67

info@hitbol.hu

További információ:

http://hitbol.hu


	Előszó
	I. Kicsoda Isten?
	Hány Isten van?
	Hogyan vált az egy Isten három személlyé?
	A Szentháromság történelmi koncepciója
	Különböző megfogalmazások
	Elohim
	Újtestamentumi bizonyíték

	II. Volt Istennek Fia, Akit odaadhatott?
	Az első létfontosságú kérdés
	Ismerte Jézus saját személyazonosságát?
	Monogenes
	A második létfontosságú kérdés
	Az Ószövetség bizonyságtétele
	Született vagy teremtve lett?
	Megvilágosodva vagy összezavarodva?
	Népszerűtlen igazság
	János bizonyságtétele

	III. Krisztus istensége
	Jézus Krisztus valóban Isten?
	Istennek alárendelt valóságos Fiú
	Ki halt meg a Golgotán?
	Istenség és emberiség összefonódva
	Az istenség ismertetőjegye
	A különbség köztünk és Krisztus között
	Meghalt az Istenség?

	IV. Isten mindenütt jelenvalósága
	Kicsoda a Szent Lélek
	Ki vagyok én?
	Három személyiség
	Kinek a Szent Lelke?

	V. Hol van a harmadik személy?
	Szentháromság-hívő versek?
	A harmadik személy hiányzik
	Az írások összhangba hozása

	VI. A Szentháromság-tan gyökerei
	Hittek valaha az izraeliták a Szentháromságban?
	Egyiptomban
	Perzsiában
	A hindu Szentháromság Indiában
	A harmadik személy
	Megjelenés a kereszténységben

	VII. Függelék: Igei bizonyítékok
	Hány Isten van?
	Ki ez az Isten?
	Milyen kapcsolat van Jézus és Isten között?
	Ki ül a világegyetem trónján?
	Jézus királyiszéke: Dávid királyiszéke
	Minden erő és hatalom Jézusé, de milyen jogalapja van, hogy birtokolja ezeket?
	Egy olyan „angyal” (Mihály) vezette Izraelt a pusztában, aki Isten nevét használta, és a „Vagyok” tekintélyével járt el
	Hol van a harmadik személy?
	Kicsoda a Szent Lélek?
	1. Amikor egy személy lelkéről beszélünk, az egyén belső lényét értjük alatta – azon részét, amely különbözik a testtől.
	2. Isten Lelke ugyanolyan kapcsolatban áll Istennel, mint az ember lelke az emberrel.
	3. A Szent Léleknek van tulajdonosa.
	4. A Léleknek nincs független akarata. A Lélek nem tud tetszése szerint jönni vagy menni. A Lelket Istennek vagy Krisztusnak kell adnia vagy elvennie.
	5. A Lélek az Atya és a Fiú valóságos jelenléte értelem és hatalom tekintetében, de nem testi formában.
	6. Amikor Jézus azt mondja, hogy Isten elküldi a Lelket, meg is magyarázza, mit ért ez alatt. Ezt mondja: „Eljövök hozzátok”.
	7. Krisztus isteni ereje e földön a szent Lélek volt.



