
 
1 

 
 
 

Tóth-Simon Károly 
 
 

A SZENTHÁROMSÁG TITKA 
 
 

 
 
 

„Es minden versengés nélkül a’mi hitünknek nagy titka ez; 
Az Isten megjelentt a’ testben, megigazíttatott Lélekben.” 

 
(1Tim 3:16; Károli, 1685-ös kiadás) 

 



 
2 

TARTALOM 
 
 
 

 
Bevezetés            3 
1. Mi valójában a háromság-tan?         7 
2. A háromság-tan bibliai alapja         8 

2.1. Az Ószövetség bizonyságtétele Istenről      8 
2.2. Az ószövetségi JHVH és az újszövetségi Jézus      11 
2.3. Az Újszövetség bizonyságtétele Istenről      13 

2.3.1. A hármas megnyilvánulás versei      14 
2.3.2. A Szentlélek személy?        14 
2.3.3. Isten természete        18 

2.4. Jézus kettős természete         26 
2.5. Természet és személyiség        27 

3. A háromság-tan fontossága         30 
3.1. A szeretet szempontjából        30 
3.2. A megváltás szempontjából        31 

4. A háromság-tan története         32 
5. A Szentháromság tagadása         36 

5.1. Jehova Tanúi          36 
5.2. Unitárius Egyház          38 
5.3. Krisztadelfiánusok         40 
5.4. Isten Egyházának Gyülekezetei        42 
5.5. Muszlimok          42 

6. Összegzés            44 
Irodalom            45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez a tanulmány szabadon felhasználható, amennyiben az ingyenesen történik, változtatások nélkül. 
A bibliai idézetek – ha másként nem jelöltük – a Magyar Bibliatársulat által kiadott és 1990-ben 

revideált Új fordításból 
származnak. 

 
A Szentháromság titka 

© 2007, 2013 



 
3 

BEVEZETÉS 
 

 
Az egyetemes keresztény hitnek évszázadok (sőt, mondhatjuk, évezredek) óta alappillére a 
háromság-tan. Az ezredfordulón mintegy kétmilliárd ember vallotta magát kereszténynek. 
Ebbe a számba természetesen beletartoznak azok is, akik csak névlegesen vallják magukénak 
a keresztény hitet, de valójában nem Jézus Krisztus követői. Ha leszűkítjük ezt a számot csak 
azokra, akik valóban hitvalló, a misszióparancsot is komolyan vevő történelmi-evangéliumi 
keresztények, akkor is több százmilliós számot kapunk. Ez a több százmilliónyi keresztény 
pedig mintegy húszezer felekezetbe tartozik. Vannak közöttük tradicionálisok és 
karizmatikusok, katolikusok és protestánsok, pre-tribulacionisták és poszt-tribulacionisták, a 
predesztinációt vallók és tagadók, amillenaristák és premillenaristák, csecsemőkeresztség és 
felnőttkeresztség pártiak, és a végtelenségig sorolhatnánk a különbségeket. Egy dolog 
azonban mindenképp közös a keresztény felekezetekben: elfogadják a Szentháromságról 
szóló tant, és hitük fundamentumának tekintik. 
 
Az Egyház történelme során mindig is központi tanítás volt az Isten három-egy természetébe 
vetett hit. Minden kor kereszténye vetette a hitét Istenbe, és vallotta, hogy Isten az Atya, 
Isten a Fiú, Isten a Szentlélek, még sincs három Isten, csak egy. 
 
Az emberi elmét mindenképpen megpróbálja, és zavarba ejti ez az Istenről vallott elképzelés. 
Sokan próbálkoztak azzal, hogy megértsék, igyekeztek a matematikai logika segítségével 
megmagyarázni, beleszorítani a racionálisan működő emberi elmébe, de minden esetben 
kudarcot vallottak. Isten lényét ugyanis nem érthetjük meg teljesen. Urunk e világ természeti 
törvényei fölött létezik, és lénye nincs a fizikai törvények által korlátozva, a mi létünk és 
elménk azonban igen. Hogyan is érthetné meg a végtelen Istent a véges ember? Hogyan 
foghatnánk fel az Örökkévalót mi, akik az idő korlátai közé vagyunk szorítva? Hogyan 
érthetnénk meg a mindenütt jelenlévő Istent, mikor a fizikai törvények korlátoznak 
bennünket? Találóan foglalta össze a prédikátor, hogyan vall kudarcot az emberi elme és 
képzelőerő, amikor megpróbálja megérteni a Végtelent: „Szépen megalkotott mindent a 
maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem 
tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott” (Préd 3:11). 
 
Nem csak Isten alkotásaira igaz ez, hanem magára Istenre is. Gondoskodott számunkra a 
Szentírásról, ami az önkijelentése minden kor embere felé, mégsem érthetjük meg teljesen 
Isten személyét – hisz a prófétán keresztül is korlátoltságunkra hívja fel a figyelmet: „Bizony, 
a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az ÚR. 
Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti 
utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál” (Ézs 55:8-9). 
 
Néhányan, akik tagadják a Szentháromságot, ezzel érvelnek: mivel a háromság-tan 
értelmetlen, ellenkezik a logikai szabályszerűségekkel, ezért el kell vetnünk. Érvüket azonban 
rossz kiindulópontra helyezik: az ember és Isten kapcsolata nem vizsgálható a logika és 
racionalitás szabályai szerint. Amennyiben logikai úton kívánjuk megközelíteni Isten lényét, 
két eshetőség áll előttünk. 
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Egyrészt vizsgálhatjuk Isten egész valóját az emberi ész szabályai szerint. Nem csak a 
háromság-tant kiemelve, hanem Isten minden tulajdonságát, és minden információt, amit a 
Bibliában találunk róla. Ha nem logikus a háromság-tan, akkor azt kell mondanunk, hogy 
emberi ésszel mérve ugyanennyire logikátlan és felfoghatatlan az, hogy Isten öröktől fogva 
van, és sosem volt kezdete. Logikátlan és ésszerűtlen az a tette, hogy miután halálos bűnt 
követtünk el ellene, ő mégis megbocsát, és elengedi a büntetésünket, magára vállalva a 
bűnünk következményét, amiért mi tartozunk felelősséggel. Megláthatjuk, hogy a fizikai 
világunk törvényei alapján mennyire lehetetlen, hogy Isten egyszerre mindenütt jelen tud 
lenni. Csakúgy elképzelhetetlen, hogy ő a teremtett világon kívül létezik, mégis „őbenne 
élünk, mozgunk és vagyunk” (ApCsel 17:28); valamint mi őbenne vagyunk, ő pedig 
mibennünk (Jn 15:4). Arra a következtetésre juthatunk, hogy Isten egész valója az emberi, 
racionális elme számára felfoghatatlan és logikátlan. 
 
Másrészt, rádöbbenhetünk arra, hogy Isten lényét nem kell e világ törvényszerűségei 
alapján szemlélnünk. Isten nem ebben a világban él, ezért nem kötik a teremtés szabályai. 
Nincs beszorítva a kiterjedés három dimenziója közé, és az idő sem korlátozza őt. Mindezek 
fölött áll (tulajdonképpen ő maga teremtette őket), és ezért olyan tulajdonságokkal és 
képességekkel rendelkezik, amelyek ebben a világban elképzelhetetlenek számunkra. 
 
De miért is akarjuk felfogni a Felfoghatatlant? Elsősorban nem a megértés a kulcsa az 
Istennel való kapcsolatunknak. Nem a teológiai tudásunk, lexikális ismereteink alapján ítél 
meg minket Isten, hanem a hitünk alapján. A Biblia világosan kijelenti: „A hit pedig… a nem 
látható dolgok létéről való meggyőződés... Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten 
előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik 
őt keresik” (Zsid 11:1, 6).  
 
Az Istentől származó önkijelentéseket nem racionális mérlegelés, hanem hit által tehetjük 
magunkévá. Ha képesek lennénk teljesen megérteni Istent, akkor nem lenne szükségünk 
arra, hogy elhiggyük, amit önmagáról mond, az igaz. De mivel nem tudjuk megérteni 
korlátolt értelmünk és képességeink miatt, ezért hitre van szükségünk: elhisszük, hogy ami a 
Bibliában áll, az az igazság. És a Zsidókhoz írt levél szerzőjének definíciója szerint a hitünk 
nem más, mint szilárd meggyőződés olyasmiről, amit nem látunk. Nem tudjuk megvizsgálni, 
mérlegelni, ellenőrizni, megmérni, leírni tudományos módszerekkel, de elfogadjuk azt, mert 
hiszünk Istennek és Istenben. 
 
De talán felmerül a kérdés: ha Isten lényét teljes mértékben lehetetlen megérteni, akkor 
miért olyan lényeges, hogy foglalkozzunk a Szentháromsággal? Attól még valaki lehet igazán 
odaszánt hívő, ha nem fogadja el a háromság-tant. Attól még hisz az Atyában, hisz Jézusban, 
a Fiúban, aki megváltotta őt, és hisz a Szentlélekben, aki/ami munkálkodik benne. A 
tanulmányban szeretnénk választ keresni arra, hogy miért lényeges az evangélium 
szempontjából a háromság-tan. Vajon lényegtelen az evangélium tisztaságának 
szempontjából, hogy ki az a Jézus Krisztus, aki meghalt értünk? Számít az, hogy ki/mi az a 
Szentlélek, aki/ami lakozást vesz a hívőkben, és a mi lelkünkkel együtt bizonyságot tesz arról, 
hogy Isten gyermekei vagyunk (Róm 8:16)? 
 
A Biblia ezt mondja: „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és 
akit elküldtél, a Jézus Krisztust” (Jn 17:3). Ismerni Istent nem akármilyen csekélység, hanem 
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örök élet. Felelősek vagyunk azért, hogy igyekezzünk megismerni az igazságot, amit Isten 
leíratott önmagáról. Ez nincs ellentétben azzal, hogy Isten lényét teljes mértékben nem 
tudjuk megérteni. Ő ugyanis olyan ismereteket tár elénk magáról, amit a magunkévá 
tehetünk, és ez hatással lesz az életünkre. Jézus így vigasztalta tanítványait, mikor közeledett 
megfeszítésének ideje: „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok 
elviselni, amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert 
nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti 
nektek” (Jn 16:12-13). Jézus nem a részleges igazságot, a téves ismereteket ígérte a 
tanítványoknak, hanem a teljes igazságot, amire a Szentlélek vezeti el őket (Jn 8:32). Ma 
nekünk is szükségünk van arra, hogy alávessük magunkat az igazság Lelkének, aki minket is 
elvezet a teljes igazságra. El kell engednünk a saját elképzeléseinket, és engedni kell a 
Szentléleknek, hogy kiigazítsa a látásunkat. 
 
Néhány évtizeddel később János, aki feljegyezte Jézus ígéretét az igazság Lelkéről, így tett 
bizonyságot: „de bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs 
szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; sőt amire az ő kenete tanít meg titeket, az 
igaz, és nem hazugság; és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne” (1Jn 
2:27). Tudnunk kell, hogy ma még „töredékes az ismeretünk” (1Kor 13:9). Ezért nem látjuk a 
teljes képet. Nem vagyunk minden részlet birtokában. Ahogyan ezt Reményik Sándor 
megfogalmazta A szőnyeg visszája című versében:  
 

A világ Isten-szőtte szőnyeg,  
Mi csak a visszáját látjuk itt,  
És néha – a legszebb perceinkben –  
A színéből is – valamit. 

 
Fontos törekedni az igazságra, amire Isten el akar vezetni, de ebben a világban mindig is 
lesznek olyan dolgok, amik eltakarva maradnak előlünk. 
 
Ahogyan János evangéliumában láttuk, ismerni Istent nem más, mint az örök élet. Ez az 
ismeret pedig hatással van az életünkre, és közelebb visz bennünket hozzá. „Azután ismeré 
Ádám az ő feleségét Évát” (1Móz 4:1, Károli). Ez pedig az alapja lett a kapcsolatuknak, hiszen 
„a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté” (1Móz 2:24). 
Az ő kapcsolatuk gyümölcse lett Káin, Ábel, és a többi gyermekük. Amikor mi ismerjük Istent, 
elhagyunk mindent érte. És a vele való kapcsolatunknak lesz gyümölcse. Mások látni fogják 
rajtunk, ahogy látták Mózesen, hogy ragyogott az arca (2Móz 34:29-35). Átformálódik a 
jellemünk, nem leszünk többé olyanok, amilyenek voltunk (Tit 3:1-7). 
 
De ilyen átformáló és látható hatása csak az igaz istenismeretnek lesz az életünkben. 
Felelősek vagyunk azért, hogy keressük az igazságot (Péld 2:1-5, Mt 7:7-8, 1Thessz 5:19-22). 
Ne elégedjünk meg annál kevesebbel, mint amit Isten közölni akar velünk a Bibliában. Ezért 
lényeges megismerni az igazságot: Isten vajon úgy jelenti ki magát a Szentírásban, mint a 
Három-egy Isten? 
 
Ha nem ragaszkodunk a saját korábbi ismereteinkhez, előfeltevéseinkhez, hanem letesszük 
azokat, és befogadó szívvel közelítünk a Bibliához, akkor megláthatjuk Isten szentségét. 
Veszíteni semmit nem veszíthetünk, csak az igazsággal lehetünk gazdagabbak, bármi is 
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legyen az. Ebben a tanulmányban szeretnénk összefoglalni azt az igazságot, amit Isten 
kijelent magáról az Igéjében. 
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1. MI VALÓJÁBAN A HÁROMSÁG-TAN 
 
 

Mielőtt rátérnénk a téma tanulmányozására, röviden érdemes tisztázni, mit is értenek a 
keresztények a háromság-tan alatt. Semmiképpen nem azt, hogy három Isten létezik: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek (triteizmus). Azt sem, hogy egyetlen Isten van, aki három 
megjelenési formában vonult be a történelembe, először úgy, mint Atya, majd úgy, mint Fiú, 
végül pedig mint Szentlélek, de valójában ugyanarról a személyről van szó, csak a különböző 
korszakokban más névvel illették (modalizmus). Az egyház által elfogadott háromság-tan 
kimondja, hogy egyetlen Isten van, azonban a Biblia bizonyságtétele alapján az Atya, a Fiú és 
a Szentlélek olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekkel csak az egy igaz Isten 
rendelkezhet, és olyan dolgokat tesz, amit csak az egy igaz Isten tehet. Egyszerűbben 
fogalmazva: Isten az Atya, Isten a Fiú és Isten a Szentlélek, még sincs három Isten, hanem 
csak egy.  
 
Ezt foglalja össze az alábbi ábra: 
 
 

 
A háromság-tan sematikus rajza 
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2. A HÁROMSÁG-TAN BIBLIAI ALAPJA 
 
 
Napjainkban a háromság-tan legismertebb tagadói Jehova Tanúi. A következő érvet hozzák 
fel ellene:  
 

„Sem a szentháromság [trinitas] szó, sem maga a tanítás mint olyan, nem található meg az 
Újszövetségben, sem Jézus és a követői nem próbáltak szembehelyezkedni Izrael ószövetségi mintájával: 
’Halld, ó Izrael: az Úr, a mi Istenünk egy Úr’ (5Móz 6:4)… A tanítás folyamatosan alakult ki több évszázad 
során és heves viták közepette… A IV. század vége felé... öltött formáját őrizte meg lényegében véve 
napjainkig a Szentháromság dogmája.”

1
 

 
Maga a gondolat nem Jehova Tanúitól származik, hanem idézet a The New Encyclopaedia 
Britannica-ból.2 Az idézet természetesen nem tükrözi az evangéliumi keresztények 
álláspontját, legfeljebb a liberális teológusokét. A megfogalmazott hipotézis valójában két 
összetevőből áll:  
 

(1) a háromság-tan alapjai nem jelennek meg a Bibliában, valamint  
(2) a tan csak a későbbi évszázadok során alakult ki.  

 
Az első ellenvetést ebben a részben fogjuk szemügyre venni, megvizsgálva, hogy a 
Szentháromságról szóló elképzelés megjelenik-e az Ó- és Újszövetségben. Ha erre a kérdésre 
válaszul azt találjuk majd, hogy a háromság-tant világosan tanítja az Ószövetség, Jézus 
Krisztus és az apostolok, akkor a második ellenérv automatikusan megdől. A későbbiekben 
még foglalkozunk azzal, hogy maga a Szentháromság, mint kifejezés hogyan honosodott meg 
a kereszténységben, és terjedt el olyannyira, hogy ma is vallja az evangéliumi kereszténység 
egésze. 
 
 

2.1. Az Ószövetség bizonyságtétele Istenről 
 
Izrael vallására a szigorú monoteizmus volt a jellemző. A zsidók elképzelni sem tudták, hogy 
az egyetlen igaz Isten, Jahve mellé emeljenek bármilyen más istent. Bár időnként lelki 
paráznaságba keveredtek, és a környező népek isteneit is imádták, Jahve imádata mégis 
nemzeti identitásuk kulcsa maradt. Ez az egyistenhit lett nemzeti hitvallásukká, amelyet 
semának neveznek: „Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR” (5Móz 6:4). 
 
A babiloni fogság után a próféták már nem a bálványimádásra figyelmeztették a népet. Úgy 
látszik, Izrael megtanulta, hogy egyedül Jahve az Istenük, és soha többé nem fordultak más 
istenek felé. Megszilárdult hitükben a monoteizmus, olyannyira, hogy a római korban 
ateistáknak nevezték őket, mert nem hittek a pogány istenek panteonjában, csak egyetlen 
Istenükben. 
 

                                                           
1
 Érveljünk az Írásokból, p. 141, WTBTS, Brooklyn, New York, 1989 

2
 10. kötet, p. 126, Micropaedia, 1976 
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Első látásra Izrael szigorú monoteista gondolkodása kizárja még a lehetőségét is annak, hogy 
a Szentháromság gyökereit megtaláljuk az Ószövetségben. Valójában azonban nem ez a 
helyzet. Találhatunk a héber írások olvasása közben olyan verseket, amik valamiféle 
többességet jeleznek az Istenségen belül.  
 
2.1.1. A teremtésben 
 
A Biblia első szavai ezt mondják: „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet” (1Móz 
1:1). Isten az, aki megteremtette a világmindenséget. Más helyeken pedig arról olvasunk, 
hogy Ő egymaga alkotott meg mindent, és nem volt segítőtársa: „Én, az ÚR, alkottam 
mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a földet” (Ézs 44:24, lásd 
még: Neh 9:6, Zsolt 102:26, Ézs 45:12, 18, ApCsel 7:49-50, 17:24, Zsid 11:3). Fontos 
észrevenni, hogy Isten azt mondja: egyedül teremtett meg mindent, nem volt segítőtársa, és 
senki, aki vele lett volna, amikor megalkotta a világmindenséget. 
 
A teremtési beszámolóban mégis érdekes részleteket vehetünk észre. Először is, a Szentlélek 
megjelenik a teremtésben, mint aki aktívan részt vesz benne: „Isten Lelke lebegett a vizek 
fölött” (1Móz 1:2). Ezen túlmenően láthatjuk, Isten hogyan alkotta meg az embert: „Akkor 
ezt mondta Isten: Alkossunk [többes szám] embert a képmásunkra [többes szám], hozzánk 
[többes szám] hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész 
földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga 
[egyes szám] képmására, Isten képmására [egyes szám] teremtette, férfivá és nővé 
teremtette őket” (1Móz 1:26-27). A szövegben többes számú kifejezéseket találunk: 
alkossunk, (a mi) képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. 
 
Ez a tény felvet egy kérdést: kihez beszél itt Isten? A korábban felsorolt igékből és főként az 
Ézs 44:24-ből azt láthatjuk, hogy Isten egymaga alkotott meg mindent. Beszélhet itt Isten az 
angyalokhoz? Nem, hiszen az angyalok nem teremtettek semmit, itt pedig Isten a teremtésre 
irányuló felszólítást tesz. Hogyan tudjuk az egymással ellenkezőnek tűnő verseket 
összhangba hozni? Isten egymaga teremtett mindent, mégis többes számot használ itt, 
jelezve, hogy valaki(k) még részt vett(ek) a teremtés folyamatában. Ezt csak akkor 
fogadhatjuk el, ha az(ok) a valaki(k), akikhez Isten itt szól, nem teremtmények, hiszen Isten 
alkotott mindent, egyedül. Tehát Isten önmagához szól: ez vagy skizofrénia, vagy egyértelmű 
utalás arra, hogy többességet feltételezhetünk az Istenségen belül. (Itt biztosan sokaknak 
eszébe jut, hogy János evangéliumának bevezető szavai szerint minden Jézus által lett. Ennek 
a versnek a jelentőségét a későbbiekben még szemügyre vesszük majd, most azonban 
koncentráljunk arra, hogyan nyilatkozik Istenről az Ószövetség.) 
 
Az idézet második részében azt látjuk, hogy Isten (egyes számban) képmására teremtette 
meg az embert. Ez azt a feltételezést engedi meg számunkra, hogy Isten olyasvalakihez 
beszélt, aki természeténél fogva azonos vele, így lehet összhangban a többes szám 
(személyiség) és az egyes szám (természet). 
 
2.1.2. A bűnbeeséskor 
 
A bűnbeesés után Isten ezt mondja: „Azután ezt mondta az ÚRisten: Íme az ember olyanná 
lett, mint miközülünk [többes szám] egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz. (1Móz 3:22). Ki ez a mi? 
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Isten soha nem használt többes szám első személyt, amikor önmagáról és a teremtményeiről 
együttesen beszélt, ezért kizárhatjuk, azt az állítást, hogy itt az angyalokat kellene 
beleértenünk a többes számba. Maga a történet mondja el, kire utal a mi. A Sátán kígyó 
képében arra biztatta Évát, hogy egyen a tiltott fa gyümölcséből, és azzal érvelt, hogy „jól 
tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: 
tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz” (1Móz 3:5). Ha az ember eszik, olyan lesz, mint Isten, 
tudni fogja, mi a jó, és mi a rossz. Miután evett, Jahve ezt mondta: olyan lett az ember, mint 
miközülünk egy. Vegyük észre a logikai összefüggést a két vers között: ha eszik, olyan lesz, 
mint Isten (egyes számban). Miután evett, olyan lett, mint Isten (többes számban). A 
szövegkörnyezet nem teszi lehetővé, hogy a mibe az angyalokat, vagy bármely egyéb 
teremtményt értsük bele. Csak akkor értelmezzük helyesen a szöveget, ha elfogadjuk: Isten 
többes számot alkalmaz, pedig önmagáról beszél. 
 
2.1.3. Sodoma és Gomora pusztulásakor  
 
Sodoma és Gomora pusztulása előtt olvashatjuk, hogyan hajtotta végre Isten az ítéletet a két 
bűnös város fölött: „Az ÚR pedig kénköves tüzes esőt bocsátott Sodomára és Gomorára, az 
ÚRtól, az égből. (1Móz 19:24). Mit mond ez a vers? Jahve kénköves tüzes esőt bocsátott a 
két városra Jahvétól. Ki? Isten. Honnan? Istentől. Ennek a versnek az egyetlen lehetséges 
értelmezése az, hogy többességet feltételezünk az Istenségben. 
 
2.1.4. A kivonulás után  
 
Isten megígérte Izraelnek, hogy vele lesz, és bevezeti őket arra a földre, amit választott 
nekik. Ígérete így hangzott: „Íme, én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton és 
bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem. Vigyázz magadra előtte, és hallgass a szavára! Ne 
szegülj ellene, mert nem bocsátja meg hitszegéseteket, hiszen az én nevem van jelen benne. 
De ha engedelmesen hallgatsz a szavára, és teljesíted mindazt, amit parancsolok, akkor 
ellensége leszek ellenségeidnek és szorongatója szorongatóidnak. Mert az én angyalom 
előtted megy, és bevisz az emóriak, hettiták, perizziek, kánaániak, hivviek és jebúsziak közé, 
és kiirtom őket” (2Móz 23:20-23). 
 
Az angyal kifejezés jelentése: hírvivő. Nem hordozza magában azt, hogy teremtett lénynek 
kell lennie, pusztán arra utal, hogy egy adott helyzetben valakinek a hírvivőjeként 
tevékenykedik. A szövegből több dolog is kiderül: (1) Isten neve van jelen abban a 
hírvivőben, akit Isten küld a népe előtt. Hogyan lehet benne Jahve neve valakiben, aki maga 
nem Jahve? Hogyan lehetne bennem a Kovács család neve, ha én magam nem tartoznék 
abba a családba? (2) Izraelnek engedelmeskednie kell az hírvivőnek, aki előtte megy, 
különben nem bocsátja meg a hitszegést. Hogyan van joga egy teremtménynek, hogy 
bűnöket megbocsásson, vagy ne bocsásson meg, mikor a bűnök megbocsátása vagy 
felrovása Isten hatalmába tartozik? (ld. Mt 2:5-10, Lk 5:21 Ef 4:32). (3) Azáltal, hogy Izrael 
hallgat az hírvivő szavára, azt teljesíti, amit Isten parancsol. Ez összekapcsolja a hírvivő szavát 
Isten parancsával, mintegy egyenlővé téve a kettőt. Hogyan lehetséges ez, ha csak nem 
maga Isten volt az, aki abban a hírvivőben parancsolt? Az Újszövetség egyértelművé teszi, 
hogy az, aki Izrael előtt ment, Jézus Krisztus volt (1Kor 10:4). 
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2.1.5. A prófétáknál  
 
„És mondá az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg az Úr, a ki 
magáévá fogadja Jeruzsálemet. (Zak 3:2, Károli). Mindkét helyen, ahol Károli az Úr szót 
használja, a héberben a Jahve név áll. A vers tehát ezt mondja: Isten ezt mondja: nem én 
dorgállak meg téged, Sátán, hanem dorgáljon meg téged Isten. Ez szintén csak akkor 
értelmezhető, ha többességet feltételezünk az Istenségben. Hasonló igéket találunk még a 
Zak 2:7-12 (2:8-11, Károli), valamint az Ézs 48:12, 16, 63:7-14-ben. Érdemes még 
megemlíteni a Zak 12:10-et is („rám tekintenek, akit átszegeztek”; héber és Károli), de erről a 
későbbiekben még lesz szó. 
 
Összességében megnézve ezeket a verseket, láthatjuk, hogy az Ószövetség néhány ponton 
jelzi, hogy többesség van az Istenségben. Ha értelmezni próbáljuk a fenti verseket, csak 
akkor érthetjük meg a helyes értelmüket, ha elfogadjuk ezt a tényt, máskülönben olyan 
következtetéseket fogunk belemagyarázni a szövegbe, amit az valójában nem tartalmaz. 
 
 

2.2. Az ószövetségi Jahve és az újszövetségi Jézus 
 
Az Ószövetségben találhatunk számos kijelentést, amely Jahvéra vonatkozik. Ezek a 
szakaszok bepillantást engednek nekünk Isten lényébe. Azonban az Újszövetség további 
tartalommal tölti meg ezeket a verseket. Nézzük meg közülük a legjelentősebbeket. 
 

Jahve       Jézus 
 
„Akkor ezt mondtam nekik: Ha jónak látjátok, 
adjátok meg béremet! De ha nem, akkor tartsátok 
meg! Ekkor kifizették a béremet: harminc ezüstöt. 
Az ÚR pedig ezt mondta nekem: Dobd oda a 
kincsek közé ezt a becses értéket, amire engem 
becsültek! Fogtam tehát a harminc ezüstöt, és 
odadobtam az ÚR házának a kincsei közé” (Zak 
11:12-13) 

„Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskáriótes 
Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt: 
’Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt?’ 
Azok harminc ezüstöt állapítottak meg neki” (Mt 
26:14-15) 
 

 
„Így szól az Úr: A Dávid házára és Jeruzsálem 
lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és 
könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, a 
kit átszegeztek, és siratják őt, a mint siratják az 
egyetlen fiút, és keseregnek utána, a mint 
keseregnek az elsőszülött után” (Zak 12:1, 10; 
Károli). 

 
 
„Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, 
azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden 
nemzetsége. Úgy van. Ámen” (Jel 1:7). 

 
„Mert eljön az ÚR, az én Istenem, szentjeivel 
együtt” (Zak 14:3-5). 

 
„a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével 
együtt” (1Thessz 3:13). 

 
„Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az 
ÚRnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben 
Istenünknek!” (Ézs 40:3). 

 
„Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így prófétált: ’Kiáltó 
hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr [Jézus] 
útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!’” (Mt 3:3). 

„De az ÚR harcba száll majd azokkal a népekkel, 
ahogyan harcolt egykor, a csata napján. Megveti 
majd lábát azon a napon az Olajfák hegyén, amely 
Jeruzsálemtől keletre van. Az Olajfák hegye pedig 

középen kettéhasad; kelet-nyugati irányban egy 
igen nagy völgy lesz, mert a hegy egyik fele 
északra, a másik fele délre mozdul el. Akkor 
meneküljetek a hegyek szakadékaiba, mert a 
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hegyek között a szakadék Ácalig ér. Úgy fussatok, 
ahogyan Uzzijjának, Júda királyának az idejében 
futottatok a földrengés elől! Mert eljön az ÚR, az 
én Istenem, szentjeivel együtt” (Zak 14:3-5). 
„Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, 
és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége 
trónjára” (Mt 25:31). „Amint távozása közben 
feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg 

mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: ’Galileai 
férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, 
aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, 
ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.’ Ezután 
visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, 
amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi 
járóföldre” (ApCsel 1:10-11). 

 
„De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az 
ÚR nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben 
lesz a menedék az ÚR ígérete szerint, és azok 
menekülnek meg, akiket elhív az ÚR” (Jóel 3:5). 

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel 
hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, 
akkor üdvözülsz. Amint meg van írva: ’Aki 
segítségül hívja az Úr [Jézus] nevét, üdvözül.’” 
(Róm 10:9, 13) 

 
„Te vetettél hajdan alapot a földnek, az ég a te 
kezed alkotása. Azok elpusztulnak, de te 
megmaradsz. Mind megavulnak, mint a ruha, 
váltod őket, mint az öltözetet. Ők változnak, de te 
ugyanaz maradsz, éveidnek soha sincs vége” (Zsolt 
102:26-28). 

„Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben; és 
a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te 
megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha, 
és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és 
mint a ruha, elváltoznak; te pedig ugyanaz 
maradsz; és esztendeid nem fogynak el” (Zsid 1:10-
12). 

 
„Magamra esküdtem, igazság jött ki számon, 
szavam megmásíthatatlan: Előttem hajol meg 
minden térd, rám esküszik minden nyelv” (Ézs 
45:23). 

„…hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, 
mennyeieké, földieké és földalattiaké” (Fil 2:10). 

 
„Ezt mondja az ÚR, Izráel királya és megváltója, a 
Seregek URa: Én vagyok az első és az utolsó, rajtam 
kívül nincs isten” (Ézs 44:6; lásd még: 43:10-13; 
48:12). 

„A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt 
mondja az első és az utolsó [Jézus], aki halott volt, 
és életre kelt” (Jel 2:8; lásd még: 1:8; 22:13). 

 
Ebből az összehasonlításból láthatjuk, hogy azokat a jellemzőket, amelyeket az Ószövetség 
Jahvéról állít, az Újszövetség egyértelműen Jézusra alkalmazza. Gondolkozzunk el a 
következő kérdéseken, és próbáljunk rájuk biblikus választ adni:  
 

� Hogyan értékelhették Istent harminc ezüstre, mikor Jézust árulta el Júdás ennyi 
pénzért?  

� Hogyan mondhatja magáról Isten egyes szám első személyben, hogy „rám 
tekintenek, akit átszegeztek”, mikor Jézus volt az, akit keresztre feszítettek?  

� Hogyan állíthatja az Ószövetség Istenről azt, hogy egy napon megveti majd a lábát az 
Olajfák hegyén, mikor az Újszövetség azt mondja, hogy Jézus lesz az, aki 
visszajövetelekor az Olajfák hegyére lép majd?  

� Hogyan lehetséges, hogy az Ószövetség szerint Isten, az Újszövetség szerint pedig 
Jézus jön el szentjeivel együtt?  

� Hogyan magyarázzuk azt, hogy Ézsaiás szerint a kiáltó szó Isten előtt készíti az utat, 
Máté viszont, a prófétát idézve azt állítja, hogy Jézus előtt?  

� Ha csak az menekül meg, aki segítségül hívja Isten nevét, akkor hogyan lehetséges, 
hogy az Újszövetség nem erre biztat minket, hanem arra, hogy hívjuk segítségül Jézus 
nevét?  

� Miért van az, hogy az Ószövetség költőien szép leírása Isten teremtői munkájáról 
megjelenik szó szerint az Újszövetségben is, de ott nem Jahve az alany, hanem Jézus?  
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� Ha minden térd Isten előtt hajol meg, hogyan lehetséges, hogy Pál apostol azt írja, 
hogy Jézus az, aki előtt minden térdnek meg kell hajolnia?  

� Ha Isten az első és az utolsó, akkor miért beszél úgy magáról Jézus több helyen is, 
mint aki az első és az utolsó, a kezdet és a vég, az alfa és az ómega? 

 
Csak abban az esetben érthetjük meg ezeket a verseket, ha feltételezzük, hogy az 
ószövetségi Jahve azonos az újszövetségi Jézussal. Ha ezt nem fogadjuk el, akkor félreértjük a 
Szentírás kijelentéseit. Mert mikor szegezték meg Istent, ha nem Jézus 
keresztrefeszítésekor? Mikor értékelték Istent harminc ezüstre, ha nem Jézus elárulásakor? 
Mikor veti majd meg lábát Isten a szentjeivel együtt az Olajfák hegyén, ha nem Jézus 
visszajövetelekor, ami ugyanolyan lesz, mint a mennybemenetele volt? Vajon mikor biztatott 
a kiáltó hang, hogy utat készítsenek Istennek, ha nem akkor, mikor Jézus előtt járt? Hogyan 
érthetnénk meg, hogy az üdvösségünkhöz segítségül kell hívnunk Jézus nevét, ha nem 
fogadjuk el, hogy segítségül hívni Istent és Jézust egy és ugyanaz? Ugyanígy nincs különbség 
aközött, hogy minden térd meghajol Isten előtt, és Jézus előtt, mert ugyanarról a személyről 
van szó. Ő az első és az utolsó, vagyis az egyetlen. 
 
Talán furcsán hangzanak ezek a következtetések és kérdések. Idegen lehet a háromság-tant 
elutasító fülek számára. De segíthet, ha nem állunk meg ezen a ponton, és nem próbáljuk 
meg ezeket a részinformációkat értelmezni, hanem igyekszünk meglátni a teljes képet. 
Összességében szemlélve a Bibliát, vizsgáljuk meg, mit tudhatunk meg az egyetlen Istenről, 
és nézzük meg ezzel párhuzamosan, hogy milyen információkat közöl az Ige az Atyáról, a 
Fiúról és a Szentlélekről. 
 
 

2.3. Az Újszövetség bizonyságtétele Istenről 
 
„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 
igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre 
felkészített” (2Tim 3:16-17). Ahogyan Pál megállapította, a teljes Szentírás Isten ihletett 
kinyilatkoztatása, és elegendő számunkra. Mégis elmondhatjuk, hogy a kinyilatkoztatás 
folyamatos volt, és ahogy gyarapodott a bibliai könyvek listája, úgy tárult elénk a teljesebb 
kép. 
 
A Törvény könyvei (1-5Móz) nem voltak elegendők ahhoz, hogy a maga teljességében 
bemutassák a Messiás eljövetelének és szolgálatának áldásait. Idővel azonban a próféták 
könyvei is tartalmaztak már részleteket az eljövendő Messiással kapcsolatban. A teljes kép 
mégis csak akkor bontakozott ki előttünk, amikor Jézus Krisztus megjelent emberként, és az 
életéről szóló evangéliumok, csakúgy, mint a tanításain alapuló levelek bekerültek a Bibliába.  
 
Hasonlóan ehhez, az Istenről szóló információink is bővültek az Újszövetség könyveinek 
írásba foglalásával. Azonban elvárható, hogy az Újszövetség kiegészítse, betöltse, részletezze 
azt, ami az Ószövetségben foglaltatik, ne pedig ellent mondjon annak. A korábban idézett 
versekből láthattuk, hogy az Ószövetség bizonyos többességet jelez az Istenségen belül 
(trintárius monoteizmus), részletesen azonban nem tér ki arra, hogy megmagyarázza 
számunkra ezt a tényt. Az Újszövetség viszont világossá teszi, hogyan is értendők ezek a 



 
14 

szakaszok. Több igét is találunk, amit az Ószövetségből idéznek az apostoli írók, és az 
Újszövetségben megvilágítják azok értelmét. Emellett számos új utalást is találunk, amelyek 
szintén hozzájárulnak, hogy a kép letisztuljon. 
 
2.3.1. A hármas megnyilvánulás versei 
 
Először is meg kell említeni azokat a verseket, amelyben az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
együttesen van megemlítve. Jézus megkeresztelkedésekor megnyilvánult mindhárom 
személy: Jézus megkeresztelkedett, az Atya hangja szólt a mennyből, a Szentlélek pedig 
galamb képében leszállt Krisztusra (Mt 3:16-17; Mk 1:9-11; Lk 3:21-22). 
 
Ugyanezt látjuk, amikor Jézus a feltámadása után kiküldi a tanítványait az evangéliummal: a 
frissen megtérteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében [egyes szám] kellett 
megkeresztelni (Mt 28:18-20). Jézus születése előtt Gábriel üzenetében felfedezhetjük ezt a 
hármas megnyilvánulást: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, 
ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának” (Lk 1:35). Anélkül, hogy 
végignéznénk az összes ilyen esetet, csak felsorolásképpen néhány: Jn 3:34-35, 14:26, 16:13-
15, ApCsel 2:32-33, 38-39, Róm 15:16, 30, 1Kor 12:4-6, 2Kor 3:4-6, 13:13, Gal 4:4-6, Ef 4:4-6, 
Zsid 10:12, 15, 1Pt 1:2. Ezekben a versekben együttesen láthatjuk megjelenni az Atyát, a Fiút 
és a Szentlelket. 
 
Ez az együttes megjelenés önmagában még nem sokat jelent. Azon mégis érdemes 
elgondolkodni, hogy miért nem említi a Biblia ennyire gyakran Istennek az angyalokkal 
együtt történő megnyilvánulását? Vajon mire enged következtetni, hogy az Atya, Jézus 
Krisztus és a Szentlélek között ilyen szoros kapcsolat és állandó együttműködés van? Ezt az 
együttműködést elismerik olyanok is, akik magát a háromság-tant tagadják. Érvelésük szerint 
Jézus nem Isten, csak egy teremtmény, a Szentlélek pedig nem egy különálló személy, csak 
egy erő, Isten megnyilvánulása. Érdemes figyelmet szentelni ezekre az érvekre. 
 
2.3.2. A Szentlélek személy? 
 
Többek között Jehova Tanúi, az unitáriusok, Isten Egyházának Gyülekezetei (Church of God) 
és a krisztadelfiánusok tagadják, hogy a Szentlélek egy különálló személy lenne. Elképzelésük 
szerint Isten erejére vagy megnyilvánulására utal a Biblia Szentlélekként. Jehova Tanúi, 
tanításukat alátámasztandó, saját bibliafordítást is kiadtak, amelynek az első oldalán a 
Szentlélek így jelenik meg: „A föld ekkor még kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mély 
vizek színén. És Isten tevékeny ereje lebegett a vizek felett” (1Móz 1:2, ÚVF, kiemelés 
tőlem).3 Meg kell tehát néznünk, hogy a Szentírásban hogyan nyilvánul meg a Szentlélek: 
mint isteni erő, vagy mint egy személy. 
 
Általában (néhány rendkívüli szélsőségtől eltekintve) mindenki elfogadja, hogy a Sátán egy 
tudatos személy, nem csupán egy örök gonosz erő, ami hatással van az emberekre. Ezt 

                                                           
3 A Szentírás új világ fordítása. Kiadta: Watchtower Biblie and Tract Society, Brooklyn, New York, 2003. Az összehasonlítás 

kedvéért, a vers fordítása a MBT szerint: „A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke 
lebegett a vizek fölött (1Móz 1:2). 
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tényként elfogadják mind Jehova Tanúi, mind az unitáriusok, mind az Isten Egyháza. 
Hasonlítsuk össze a Szentírás kijelentéseit ezért a Szentlélekkel és a Sátánnal kapcsolatban. 
 

Szentlélek Jellemvonás Sátán 
„Be kellett teljesednie az Írásból annak, 
amit előre megmondott a Szentlélek 
Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett 
azoknak, akik elfogták Jézust” (ApCsel 
1:16; Mt 10:20; ApCsel 10:19-20; 20:23; 
Zsid 3:7; 10:15; Jel 22:17). 
 

beszél „Az ÚR megkérdezte a Sátánt: Honnan 
jössz? A Sátán ezt felelte az ÚRnak: A 
földön barangoltam, ott jártam-keltem” 
(Jób 1:6-8; 1Móz 3:4). 
 

„Leöblíti Jeruzsálem vérét ítélő lelkével, 
megtisztító lelkével” (Ézs 4:4; Jn 16:8). 

megítél, 
megítéltetik 

„Ne újonnan megtért ember legyen, 
nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos 
ítélet alá essék” (1Tim 3:6; Jel 12:9). 
 

„De mindezt egy és ugyanaz a Lélek 
munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek 
ajándékát, amint akarja” (1Kor 12:11; 
ApCsel 15:28; 16:6-10; Mt 4:1). 
 

akarata van „A Sátán Izráel ellen támadt, és rávette 
Dávidot, hogy megszámlálja Izráelt” (1Krón 
21:1). 
 

„Ti kemény nyakú, körülmetéletlen szívű 
és fülű emberek, mindig ellene szegültök 
a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti 
is” (ApCsel 7:51; 5:3; Mt 12:32; Ef 4:30). 
 

ellene lehet 
állni 

„Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de 
álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek” 
(Jak 4:7; Ef 6:11). 
 

„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és 
különféle nyelveken kezdtek beszélni; 
úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy 
szóljanak” (ApCsel 2:4; 4:8, 31). 
 

betölti, megszállja 
az embereket 

„Péter azonban így szólt: ’Anániás, miért 
szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj 
a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a 
föld árából?” (ApCsel 3:5; Lk 9:38-40; 
13:16). 
 

„Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a 
Lélek által; mert a Lélek mindent 
megvizsgál, még Isten mélységeit is” 
(1Kor 2:10). 
 

megvizsgál, 
megkísért 

„Ne fosszátok meg egymást magatoktól, 
legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, 
hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, 
de azután legyetek ismét együtt, nehogy 
megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy 
képtelenek vagytok magatokon uralkodni” 
(1Kor 7:5; Mt 4:1). 
 

„Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, 
hogy megkísértse az ördög” (Mt 4:1). 
 

visz „Majd magával vitte az ördög egy igen 
magas hegyre, megmutatta neki a világ 
minden országát és azok dicsőségét” (Mt 
4:8). 
 

 
Ez a rövid összehasonlítás csak illusztrálni kívánja, hogy a Sátánra jellemző személyes 
vonások megjelennek a Szentlélekkel kapcsolatban. Elfogadjuk, hogy Sátán egy öntudattal 
rendelkező személy, mert beszél. De a Szentlélekről is azt olvassuk a Bibliában, hogy beszél, 
sőt, tanít is (Lk 12:12, Jn 14:26, 16:13-15). A Sátánról tudjuk, hogy az ítélet vár rá, és 
elfogadjuk, hogy ez a személyiségének a bizonyítéka, hiszen csak élő személyeket lehet 
megítélni. A Szentlélek azonban maga ítél: Jézus azt mondta, hogy elküldi a Szentlelket a 
világba, és ő majd leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, az igazság, és az ítélet (Jn 16:8). Nem 
kétséges, hogy a Sátán személy, mivel akarattal rendelkezik. Ugyanez elmondható a 
Szentlélekről is: akarata szerint osztja a kegyelmi ajándékokat az egyházban (1Kor 12:11); 



 
16 

akarata szerint meghatározta, milyen feltételeknek kell eleget tenni a pogány 
keresztényeknek (ApCsel 15:28); az ő akarata érvényesült, amint vezette Pált a missziója 
során (ApCsel 16:6-10), és akkor is, amikor kivitte Jézust a pusztába, hogy ott az ördög 
megkísértse (Mt 4:1). Ahogyan a Sátánnak ellene lehet állni, ugyanúgy a Szentléleknek is: 
amikor nem fogadjuk el a Jézusról szóló bizonyságtételét (ApCsel 7:51), vagy amikor 
visszautasítjuk az életünkben a munkáját (1Thessz 5:19). 
 
Már az eddigiek alapján is azt látjuk, hogy amilyen személyre jellemző tulajdonságokkal 
rendelkezik a Sátán, ugyanolyan személyes tulajdonságokat fedezhetünk fel a Szentlélek 
esetében is. Sokan mégis azt mondják, hogy ahogyan a Biblia időnként megszemélyesít 
élettelen fogalmakat (pl. a bölcsességet), úgy személyesíti meg a valójában élettelen 
Szentlelket is, ami Isten „tevékeny ereje” vagy „megnyilvánulása”. 
 
A Szentírás teljességét tekintve azonban mégis azt látjuk, hogy a Szentlélekről többnyire úgy 
beszél Isten Igéje, mint egy személyről. Jézus tanítása során úgy utalt rá, mint egy személyre, 
személyes névmásokat alkalmazott rá. A Jn 14-16 fejezetekben a görög szövegben olyan 
névmásokat találunk rá vonatkozóan, mint: ő, őt, aki. Jézus vajon miért utalt így rá, ha 
valójában nem személyről van szó? 
 

 
A Jn 16:12-15 versei a KIT

4
 görög-angol Újszövetségben. Az aláhúzott részeknél  

Jézus személyes névmásokkal utal a Szentlélekre.  

 
Ugyanezekben a fejezetekben Jézus azt ígéri, hogy „másik Pártfogót” küld a halála után (Jn 
14:16). Az itt használt görög kifejezés a παράκλητος (paraklétosz), ami már eleve csak 

                                                           
4
 The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, WTBTS, Brooklyn, 1969, 1985 
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személyre utalhat. A versben Jézus „másik” (gr. ἄλλον, allon) Segítőként utal rá. A kifejezés 
szótári alakja az ἄλλος (allosz), aminek az alapjelentése: másik, más, de ugyanabból a 
fajtából. Jézus tehát egy olyan Pártfogót ígért, aki ugyanolyan lesz majd, mint ő. Ennek nem 
felel meg egy személytelen erő. Jézust nem helyettesítheti egy erő, mert az nem lenne 
ugyanolyan, mint ő. Egy személy (és isteni személy, lásd később) szükséges ahhoz, hogy az itt 
megígért „másik Pártfogó” lehessen5. 
 
Ezen túlmenően a Szentlélek olyan dolgokat tesz, amik megtételére egy erő nem képes. 
Noha a Bibliában gyakori az élettelen dolgok megszemélyesítése, ezek a megszemélyesítések 
mégsem kísérik végig az adott élettelen dolgot az egész Bibliában. Bár a Példabeszédek 
könyvében az író megszemélyesíti a bölcsességet, és úgy beszél róla, mint aki „az utcán kiált, 
a tereken hallatja szavát” (1:20), mégis, ez egyedi eset. Nem találkozunk a bölcsesség 
minden egyes előfordulásánál ezzel a megszemélyesítéssel, a Példabeszédekben csak 
egyszeri esetről van szó (lásd pl. Jak 1:5). Isten Igéjére nem jellemző, hogy egy 
megszemélyesítést következetesen végigvezetne a teljes Íráson, és az adott személytelen 
fogalmat minden egyes előfordulási helyén személyes tulajdonságokkal ruházna fel. 
 
Ha megnézzük a Szentlelket, mégis azt látjuk, hogy bár be lehet vele töltekezni (ApCsel 2:4) 
és meg lehet vele kereszteltetni (ApCsel 1:5), mégis felfedezhetjük a személyiségének 
bizonyítékait. A Szentlélek ugyanis beszél (Mt 10:20, ApCsel 1:16, 10:19-20, 20:23, Zsid 3:7, 
10:15, Jel 22:17), tanít (Lk 12:12, Jn 14:26, 16:13-15), bizonyságot tesz Jézusról (Jn 15:26) és 
arról, hogy Isten gyermekei vagyunk (Róm 8:16), hazudhatunk neki (ApCsel 5:3), próbára 
tehetjük (ApCsel 5:9), káromolhatjuk, és ez egyenlő az istenkáromlással (Mt 12:31-37), 
akarattal és belátással rendelkezik (1Kor 12:11, ApCsel 15:28, 20:22), meg lehet szomorítani 
(Ef 4:30), ő örökké velünk marad, sőt bennünk lakik (Jn 14:16-17, 1Kor 6:19, 2Tim 1:14), 
általa élünk (Róm 8:9), mi pedig közösségben lehetünk vele (1Kor 13:13), esedezik értünk 
(Róma 8:26), sőt szeret minket (Róm 15:30). 
 
Amikor egy személytelen fogalmat megszemélyesítünk, tisztában vagyunk vele, hogy 
megszemélyesítésről van szó. Amikor azonban a Szentlélekről azt olvassuk, hogy beszél, 
akkor a hangját valósággal hallják emberek (ApCsel 10:19-23), és engedelmeskednek neki 
(ApCsel 16:6-10). Hogyan lehetséges, hogy egy személytelen erő megtanítson bármire is? 
Hogyan szólhatok általa? Hogyan tehet tanúságot? És hogyan lehet egy erőnek ereje? 
Hogyan rendelkezhet egy erő akarattal? Hogyan szomoríthatom meg, és okozhatok egy 
erőnek bánatot (pl. a gravitációnak)? Egy erő hogyan képes értünk esedezni? Hogyan 
szerethet bennünket egy erő, hogyan lehetnek érzelmei? Hogyan lehetek közösségben egy 
erővel? Közösségben lehetünk az Atyával és Jézussal (1Jn 1:3), és elfogadjuk, hogy ez egy 
szoros, megismerésen alapuló bensőséges kapcsolatra utal (Jn 17:3). Miért ne fogadnánk el 
ugyanezt a Szentlélek esetében is, mikor maga a Biblia buzdít minket a vele való közösségre 
(1Kor 13:13)? Elfogadjuk, hogy bennünk lakik az Atya (2Jn 9), és bennünk lakik a Fiú is (2Kor 
13:5, Ef 3:17, 1Jn 5:12), és nem gondoljuk azt, hogy amiért lakozást vehet bennünk, 
betölthet minket, bennünk lakhat, ezért nem személy egyikük sem. Miért nem tekintjük 
érvényesnek ezt a logikát a Szentlélekkel kapcsolatban is? 
 
Amikor megkeresztelkedünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, akkor elfogadjuk, hogy 
az Atya és a Fiú személyek, miért épp a Szentlélekkel teszünk kivételt? Miért kell a hívőket 
                                                           
5
 Ezzel kapcsolatban lásd Chuck Smith Élő víz című könyvének 17-18. oldalát (Golgota, Bp. 2005) 
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egy személytelen erő nevében is megkeresztelni? És egyáltalán, hogyan lehet neve egy 
erőnek (Mt 28:29-20)? 
 
Ha ezek alapján mégis kétségbe vonjuk, hogy a Szentlélek személy lenne, nem csak Isten 
látható, érezhető megnyilvánulása, személytelen, tevékeny ereje, akkor azt is kétségbe kell 
vonnunk, hogy a Sátán személy. Valóban sokszor esik szó úgy a Szentlélekről, mint erőről, és 
a vele való betöltekezésről úgy, mint „mennyei erővel” történő felruházásról (Lk 24:49), 
mégis, a teljes képet szemlélve szilárdabban alátámasztott tény a Bibliában az, hogy a 
Szentlélek személy, mint az, hogy egy személytelen erő lenne. 
 
Ha elfogadjuk azt, hogy a Szentlélek az Atyával és Jézus Krisztussal együtt öntudattal, 
érzelmekkel, akarattal rendelkező személy, még mindig nyitva van a kérdés, hogy milyen 
kapcsolat van közöttük, és miért mutat a Szentírás olyan szoros és állandó együttműködést e 
három személy között. A válaszhoz meg kell vizsgálni, hogy mit tanít az Ige Isten 
természetéről, és ezek a jellemzők hogyan nyilvánulnak meg az Atyában, a Fiúban és a 
Szentlélekben. 
 
2.3.3. Isten természete 
 
A Biblia egyértelműen tanítja, hogy egyetlen Isten van, és azok a bálványok, amelyeket 
emberi kéz alkotott, valójában nem istenek (Ézs 44:15, ApCsel 19:26, 1Kor 8:5). Az egyetlen 
Isten saját maga jelenti ki, hogy rajta kívül nincs más: „Ezt mondja az ÚR, Izráel királya és 
megváltója, a Seregek URa: Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs isten”(Ézs 44:6). 
Vagy ahogyan korábban kijelentette: „Ti vagytok a tanúim – így szól az ÚR –, és szolgáim, 
akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én 
vagyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz” (Ézs 43:10). Isten állítása világos, és 
egyértelmű: ő az első és az utolsó, vagyis az egyetlen Isten. Előtte nem volt isten, és utána 
sem lesz, ő az egyetlen. 
 
Mégis, azt láttuk, hogy az Ószövetség valamiféle többességet jelez az Istenségben. Azt is 
mondtuk, hogy az isteni kinyilatkoztatás folyamatos, és a Szentírás fokozatosan jelenti ki az 
egyre teljesebb igazságot Istenről és a tervéről. Mégsem állíthatjuk azt, hogy teljesen 
megérthetnénk Istent és a kinyilatkoztatását, mert még töredékes az ismeretünk (1Kor 13:9). 
Amit tehetünk, hogy összeszedjük azokat az információkat, melyek segítenek jobban 
megismerni Istent. 
 
1. Egyetlen Isten van. A zsidó monoteizmus egyértelműen látható a Szentírásban: az írók 
egyetlen Isten létezését fogadták el, aki folyamatosan kijelentette magát a történelem 
folyamán (5Móz 4:39, Zsolt 86:10, Ézs 43:10, 44:6, 48:12, 1Kor 8:4, 1Tim 2:5, Jak 2:19). A 
monoteizmus kiegészül további információkkal Istenről. Az 5Móz 6:4 azt írja: „Halld meg, 
Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR!” Az itt található kifejezés, amit egyedülnek 
fordítanak, valamiféle összetett egységet fejez ki. Ez a kifejezés szerepel az 1Móz 2:21-ben is, 
ahol Isten kivesz egyet Ádám bordái közül, és az 1Móz 2:24-ben, ahol pedig Ádám és Éva 
együtt lesznek egy testté. 
 
2. Az egyetlen Isten három személyben egy Isten. Az Ószövetségben láttunk olyan verseket, 
mint az 1Móz 1:26, 3:22 stb., ami mutatta, hogy noha egyetlen Isten létezik, ő időnként több 
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személyként nyilvánul meg (alkossunk, menjünk le stb.). A következő versek segíteni 
szeretnének meglátni azt, hogy a Bibliában az Atya, Jézus Krisztus, a Fiú, valamint a 
Szentlélek olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amivel egyedül Isten rendelkezhet, és olyan 
dolgokat tesz, amit senki más nem tehet, csak az egyetlen Isten. Eközben nem szabad 
elfelejteni, hogy egyetlen Isten van, azonban az más kérdés, hogy hány személyben létezik 
(vagyis milyen összefüggés van Isten természete és a három személy személyisége között). 
 
Noha egyetlen Isten van, a Szentírásban mégis úgy találkozunk az Atyával, a Fiúval és a 
Szentlélekkel, mint Istennel: 
 

Atya Fiú Szentlélek 
„Meg van írva a prófétáknál: És 
mindnyájan Istentől tanítottak 
lesznek. Aki az Atyától hallott és 
tanult, az mind énhozzám jön” (Jn 
6:45; Róm 1:7; 1Kor 8:6; Ef 4:6). 
 

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige 
Istennél volt, és Isten volt az Ige... 
Istent soha senki sem látta: az 
egyszülött Isten, aki az Atya 
kebelén van, az jelentette ki őt” (Jn 
1:1, 18; 20:28; Fil 2:6; Kol 2:9; Tit 
2:13; Ézs 9:5). 

„Péter azonban így szólt: ’Anániás, 
miért szállta meg a Sátán a 
szívedet, hogy hazudj a Szentlé-
leknek, és félretegyél magadnak a 
föld árából? Ha megmaradt volna, 
nem neked maradt volna-e meg, 
és miután eladtad, nem te rendel-
keztél-e az árával? Mi indította 
szívedet ilyen cselekedetre? Nem 
embereknek hazudtál, hanem az 
Istennek” (ApCsel 5:3-4; 16: 6-10). 

 
Előfordul, hogy a Bibliában az egy Istenen kívül mást is istennek neveznek, pl. Izrael hamis 
bíráit (Zsolt 82:6, Jn 10:34) vagy a pogány népek isteneit. Ez azonban vagy pejoratív 
értelemben történik, vagy mindenki tudja, hogy valójában a „sok isten és sok úr” nem 
létezik, csak az emberek fejében. Ezeken az eseteken kívül csak az Atyára, a Fiúra és a 
Szentlélekre alkalmazza a Szentírás az Isten címet. Vajon miért teszi ezt a Biblia? Az egy 
Istenségen belül van három személy, akit Istennek lehet nevezni? Segít a kérdést 
megválaszolni, ha megnézzük, milyen tulajdonságokkal és jogokkal rendelkezik az egy igaz 
Isten, és ezeket hogyan alkalmazza az Írás mindhárom személyre. (Az istentelen bírákra és a 
pogány istenekre soha nem utal az Ige ezekkel a tulajdonságokkal!)  
 
Isten legelső tevékenysége, amivel a Bibliában találkozunk a teremtés. Isten egymaga 
alkotott meg mindent, senki nem volt eközben segítőtársa: „Ezt mondja megváltód, az ÚR, 
aki az anyaméhben formált: Én, az ÚR, alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, 
magam tettem szilárddá a földet” (Ézs 44:24; 1Móz 1:1; Zsolt 102:26). 
 

Atya Fiú Szentlélek 
Nincs ige, ami egyértelműen az 
Atyát nevezi a Teremtőnek, de 
lásd: Ef 3:14-15. 
 

„Te vetettél, Uram [Jézus], alapot a 
földnek kezdetben; és a te kezed 
alkotása az ég” (Zsid 1:2, 11; Jn 
1:3; Kol 1:16). 

„Engem Isten Lelke alkotott, a 
Mindenható lehelete éltet” (Jób 
33:4; 1Móz 1:2; Zsolt 104:30). 
 

 
Bár Isten azt mondja, hogy mindent egyedül alkotott, és senki nem volt segítőtársa eközben, 
a Biblia mégis beszél mindhárom személy aktív részvételéről a teremtésben. Isten Lelke a 
teremtés aktív részese, jelen van az éppen formálódó világban (1Móz 1:2). A Jn 1:3 pedig azt 
mondja Jézusról: „Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.” Itt láthatjuk a 
Fiú szerepét a teremtésben: semmi nincs, ami ne általa jött volna létre (Kol 1:16). Ez kizárja 
azt, hogy Jézus egy teremtmény lenne. Ugyanis ha valóban teremtmény, akkor saját magát 
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kellett megteremtenie, mert semmi nem létezik, ami ne általa jött volna létre. Ezeket az 
újszövetségi verseket figyelembe véve már jobban megérthetjük, mire utalt Isten, amikor azt 
mondta: „teremtsünk embert” (1Móz 1:26), szándékosan többes számot alkalmazva. 
 
Egyedül Isten tulajdonsága az örökkévalóság. A 2Móz 3:14-ben mint VAGYOK szólal meg Isten, 
de ő nem egyszerűen az, aki VAN, hanem aki VOLT és LESZ is. A Jahve nevet épp ezért a zsidó 
származású Dr. J. H Hertz fordítása6 és az Egyszerű fordítás7 Örökkévalónak fordítja. Ez 
összhangban van azzal, amit a Szentírás közöl Isten örökkévaló voltáról: „Ábrahám pedig 
tamariszkuszfákat ültetett Beérsebában, és segítségül hívta ott az ÚRnak, az örökkévaló 
Istennek a nevét” (1Móz 21:33, 5Móz 33:27, Zsolt 29:10, 135:13, Ézs 40:28, Jer 10:10, Róm 
1:23, 16:16, 1Tim 1:17, 6:16). Az örökkévaló lét egyedül Isten tulajdonsága. Ő az, akinek nem 
volt kezdete, és vége sem lesz soha. Neki élete van önmagában (Jn 5:26). Nem teremtetett, 
hanem mindig is létezett, ő az idő fölött áll. 
 
Minden egyéb élőt ő teremtett, ezért nem lehet rájuk vonatkoztatni az örökkévaló jelzőt. 
Csak olyan személyt nevezhetünk örökkévalónak, akinek sosem volt kezdete, vagyis mindig is 
létezett, és sosem lesz vége, vagyis mindig is létezni fog, mert élete van önmagában, nem 
függ mástól a léte. Kikről tudja az Írás elmondani, hogy örökkévaló? 
 

Atya Fiú Szentlélek 
„Mert ahogyan az Atyának van 
önmagában élete, úgy a Fiúnak is 
megadta, hogy élete legyen önma-
gában” (Jn 5:26). 
 

„Mert egy gyermek születik 
nekünk, fiú adatik nekünk. Az 
uralom az ő vállán lesz, és így 
fogják nevezni: Csodálatos Taná-
csos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, 
Békesség Fejedelme!” (Ézs 9:5; 
Mik 5:2 [Károli]; Kol 1:17; Zsid 7:3; 
13:8; Jn 8:58). 

„Akkor a Krisztus vére, aki örökké-
való Lélek által önmagát áldozta 
fel ártatlanul az Istennek, 
mennyivel inkább megtisztítja 
lelkiismeretünket a holt cseleke-
detektől, hogy szolgáljunk az élő 
Istennek” (Zsid 9:14). 
 

 
Az örökkévaló címet a Biblia soha nem tulajdonítja ok nélkül senkinek és semminek, ami/aki 
valójában nem örökkévaló. A Zsid 9:15 szerint „örökkévaló örökséget” nyerhetnek el a 
választottak, és ez valóban örökkévaló, mivel már a világ alapítása előtt elkészítette azt Isten, 
és kiválasztott bennünket (Ef 1:4). Ugyanígy valóban örökkévaló az Atya, és élete van 
önmagában. De örökkévaló a Fiú is, mivel „származása öröktől fogva van” (Mik 5:2, Károli); 
minden teremtmény előtt létezett (Kol 1:17), sőt, mielőtt Ábrahám lett volna, ő VAN [gr. ἐγώ 

εἰμί, egó eimi, én vagyok]. A Szentlelket pedig egyértelműen „örökkévaló Léleknek” 
[πνεύματος αἰωνίου, pneumatosz aióniu] nevezi a Biblia. 
 
Egyedül Isten képes egyszerre jelen lenni mindenhol (Péld 15:3). Más teremtmények nem 
rendelkeznek ezzel az isteni képességgel (mindenütt jelenvaló). Még az angyalok is 
korlátozva vannak ebben, pedig ők szellemi testtel rendelkeznek. Ezt a tényt bizonyítja a 
következő idézet: „Ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok 
megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallotta szavadat Isten, és én a te szavaid 
miatt jöttem. A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta huszonegy napig, de Míkáél, az 
egyik legfőbb vezér, segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomban, 
de most megjöttem, és elmondom neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó időben; 

                                                           
6
 Dr. J. H. Hertz: Zsidó Biblia – Mózes öt könyve magyarázatokkal, Chábád L. Zsidó Nev. Egyesület, Bp.  1996 

7
 Kiadta: BibleLeague International és World Bible Translation Center, 2012 
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mert ez a látomás is arról az időről szól” (Dán 10:12-14). A Dániellel beszélő angyal nem volt 
képes egyszerre több helyen is jelen lenni. Erre csak Isten képes. Az Atyát, a Fiút és a 
Szentlelket egyaránt jellemzi a mindenütt jelenvalóság, mint tulajdonság. 
 

Atya Fiú Szentlélek 
„Te pedig amikor imádkozol, menj 
be a belső szobádba, és ajtódat 
bezárva imádkozzál Atyádhoz 
titokban; Atyád pedig, aki látja, 
amit titokban teszel, megfizet 
neked” (Mt 6:6). 

„Mert ahol ketten vagy hárman 
összegyűlnek az én nevemben: ott 
vagyok közöttük” (Mt 18:20; 
28:20). 
 

„Hova menjek lelked elől? Orcád 
elől hova fussak? Ha a mennybe 
szállnék, ott vagy, ha a holtak 
hazájában feküdnék le, te ott is ott 
vagy” (Zsolt 139:7-12; Jn 14:17). 
 

 
Az Atya mellett Jézus és a Szentlélek is képes egyszerre mindenütt jelen lenni. Az angyalok 
esetében azt látjuk, hogy nem képesek egyszerre több, különböző helyen zajló eseményre 
koncentrálni, és nem képesek azokban aktívan részt venni. Erre csak Isten képes. Az Atya 
azonban egyszerre látja a belső szobájában imádkozó összes gyermekét. Ugyanígy Jézus is 
képes az ígéretéhez hűen egyszerre ott lenni minden csoportban, ahol az ő nevében 
összejönnek, valamint egyszerre van mindannyiunkkal a világ végezetéig. A Szentlélekről 
ugyanezt tudjuk meg: nincs olyan hely, ahová el lehetne előle menekülni, mert mindenhol 
ott van, és egyszerre képes lakozást venni olyan hívőkben, akik helyileg egymástól távol 
vannak, és képes betölteni őket. Ilyen tulajdonsággal egyetlen teremtmény sem rendelkezik, 
csak Isten. 
 
Istenre jellemző tulajdonság a mindentudás. Az olyan igék, mint a Zsolt 44:21-22, 139:2, 
Róm 11:33-34 mutatják, hogy Isten rendelkezik minden tudással, a bölcsessége emberi 
ésszel fel nem fogható. Ennek az oka az, hogy: „Bizony, a ti gondolataitok nem az én 
gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az ÚR. Mert amennyivel magasabb az 
ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti 
gondolataitoknál” (Ézs 55:8-9). Az ember tudása véges, és be kell látnunk, hogy az 
ismeretünk is töredékes (1Kor 13:9-13). Ezért kikutathatatlanok számunkra az útjai (Róm 
11:33). Azok az információk állnak csak rendelkezésünkre, amiket Isten kinyilatkoztatott 
számunkra, azonban a „titkok azonban az Úréi” (5Móz 29:28). Istennél azonban ez nem 
érvényes: nála van minden ismeretnek és bölcsességnek a tárháza, és ő minden ismeret 
végső forrása. Emellett mindent tud, minden rejtett dologról tudomása van, még az olyan 
dolgokról is, amik más emberek előtt rejtve maradnak, Isten „látja, ami titokban történik” 
(Mt 6:4-6). Istenen kívül más nem rendelkezik ezzel a képességgel. 
 

Atya Fiú Szentlélek 
„…a te Atyád pedig, aki látja, ami 
titokban történik” (Mt 6:4; 10:29- 
30). 

„Benne van a bölcsesség és 
ismeret minden kincse elrejtve” 
(Kol 2:3; Jn 2:25; 4:29; 21:17; Zsid 
4:12-13). 
 

„Az ÚR lelke nyugszik rajta, a 
bölcsesség és értelem lelke, a 
tanács és erő lelke, az ÚR 
ismeretének és félelmének lelke” 
(Ézs 11:2; 40:13; Jn 14:26; 16:13). 

 
A mindentudás egyaránt jellemző az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre, és ezzel párhuzamosan 
azt is tudjuk, hogy csak Isten rendelkezhet minden tudással, semelyik teremtménye nem. 
Jézus Krisztus mindentudásával kapcsolatban gyakran említik kritikaként, hogy nem tudta 
visszajövetelének idejét: „Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az 
angyalok az égben, sem a Fiú, hanem csak az Atya” (Mk 13:32). A későbbiekben erre a 
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kritikára még visszatérünk. Most csak annyit kell leszögezni, hogy a Biblia nem mond ellent 
önmagának. Ha az egyik helyen azt mondja, hogy a Fiú mindentudó, egy másik helyen pedig 
azt mondja, hogy van olyan információ, aminek nincs birtokában, a saját megértésünket kell 
az Igéhez igazítani. Meg kell vizsgálnunk minden részletet, amely segít tisztázni a látszólagos 
ellentmondást. A Jézus kettős természete c. résznél erre sort fogunk keríteni. 
 
A mindentudás és mindenütt jelenvalóság mellett a mindenhatóság is eleve kizárja, hogy 
Istenen kívül más is rendelkezzen vele. A mindenhatóság jellemzője az, hogy nincsenek 
korlátai: bármit megtehet, nincs senki, aki képes lenne visszatartani, korlátozni. A 
Mindenható minden képességgel rendelkezik ahhoz, hogy bármit véghezvigyen, ami 
szándékában áll, nem ismer lehetetlent: „Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden 
lehetséges” (Mt 19:26). Mi, emberek, korlátozva vagyunk. Az angyalok sokkal 
hatalmasabbak, de nekik is vannak korlátaik, Isten rendelkezik fölöttük (Zsolt 91:11). Még a 
Sátán is alul marad Istennel szemben, amikor a Mindenható ítéletet tart fölötte (Mt 25:41, 
Jel 12:9). Jogosan senki más nem mondhatja el azt, amit az Úr: „én vagyok a mindenható 
Isten” [héb. El Shaddáj] (1Móz 17:1, 2Móz 6:3, Jel 11:17; 19:6). 
 

Atya Fiú Szentlélek 
„Abbá, Atyám! Minden lehetséges 
neked: vedd el tőlem ezt a poha-
rat; mindazáltal ne úgy legyen, 
ahogy én akarom, hanem amint 
te” (Mk 14:36; 2Kor 6:18). 

„Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: 
’Nekem adatott minden hatalom 
mennyen és földön...’” (Mt 28:18; 
Jn 3:35; Zsid 1:8; Jel 1:8). 
 

„Engem Isten Lelke alkotott, a 
Mindenható lehelete éltet” (Jób 
33:4; Zak 4:6). 
 

 
A Jelenések könyve Jézust egyértelműen a Mindenhatónak nevezi: „Én vagyok az Alfa és az 
Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható” (1:8). A 
szövegkörnyezet egyértelművé teszi, hogy kiről is van szó. Egyrészt az „aki eljövendő” 
kifejezés egyértelműen Jézusra utal, hiszen nem az Atyát, és nem is a Szentlelket várjuk 
vissza. Nem az Atyát, és nem is a Szentlelket fogja meglátni minden szem, hanem Jézust 
(1:7). Másrészt János apostol Jézust látja, amint beszél hozzá, és ő az, aki az Első és 
Utolsónak nevezi magát a Jelenések könyve keretelbeszélésében (lásd az 1, 22. fejezeteket). 
 
Ezeken kívül láthatjuk még, hogy egyéb, csak Istenre jellemző címeket is az Atyának, a Fúnak 
és a Szentléleknek egyaránt tulajdonít a Szentírás. Ebből ad egy kis ízelítőt az alábbi táblázat. 
 
Cím Atya Fiú Szentlélek 

Úr (5Móz 10:17) Mt 11:25; Jak 3:9 Lk 1:43; Jn 20:28; ApCsel 
2:36 

2Kor 3:17 
 

Szent (3Móz 19:2) Mt 6:9; Jn 17:11 Lk 1:35; Jel 3:7 2Pt 1:21 (Szentlélek) 

Üdvözítő (Ézs 43:11) Jn 3:16; 1Jn 4:14 Jn 1:29; 4:42; Tit 3:6 Tit 3:5; Zsid 9:14 

Megigazító (Róm 3:30)  Róm 10:4; Gal 2:17 1Kor 6:11; Gal 5:5 

Megszentelő (2Móz 
31:13) 

Jn 17:17 1Kor 1:30; Zsid 10:14 Róm 15:16; 2Thessz 2:13 

 
 
A táblázatban szereplő címek csak Istenre lehetnek igazak. Bár emberekről is olvashatjuk, 
hogy szentek (1Pt 1:16), a szentséggel mégsem egyedülállóan, saját személyiségüknek 
köszönhetően rendelkeznek. Azok szentek, akiket Isten megszentel. Isten azonban 
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önmagában szent, ő maga az abszolút Szentség. A többi cím természetesen csak Istenre 
vonatkozhat, hiszen ő az urak Ura és királyok Királya, és a megmentésünk, megigazulásunk 
és megszentelődésünk is egyedül tőle függ, és csak neki köszönhetjük azokat. A hívők 
megváltására, megszentelésére és megigazítására senki más nem képes, csak Isten. 
 
Üdvösségünk szempontjából van még néhány foglom, amit meg kell vizsgálni. Ilyen az 
újjászületésünk, bűnbocsánatunk, a feltámadás, valamint Jézus feltámadása, ami biztosítéka 
annak, hogy Isten minket is feltámaszt majd (2Kor 4:14). 
 
Jézusnak a Nikodémussal folytatott beszélgetéséből kiderül, hogy „ha valaki nem születik 
újonnan, nem láthatja meg az Isten országát” (Jn 3:3). Lényeges ezért, hogy hogyan is 
történik meg az újjászületésünk. Nem kevesebb, mint az örök életünk múlik rajta. Magunktól 
képtelenek vagyunk újjászületni, ez az emberek számára lehetetlen. A „váltsd meg magad” 
mozgalmakon kívül senki nem is gondolja, hogy nekünk kellene ezen erőlködnünk. 
Egyértelműen látszik a Bibliából, hogy a hívők újjászületése Isten, és csakis Isten munkája: 
„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; 
mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, 
hanem Istentől születtek” (Jn 1:12-13). Be kell fogadnunk Jézust, hinnünk kell benne, hogy 
Isten újjászüljön bennünket, és így lelki családjához tartozzunk, vagyis Isten gyermekei 
legyünk. 
 

Atya Fiú Szentlélek 
„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus 
Istene és Atyja, aki nagy irgalmából 
újjá szült minket Jézus Krisztusnak 
a halottak közül való feltámadása 
által élő reménységre” (1Pt 1:3). 
 

„Ezért ha valaki Krisztusban van, új 
teremtés az: a régi elmúlt, és íme: 
új jött létre” (2Kor 5:17; Gal 6:15). 
 

„Az ő irgalmából üdvözített minket 
újjászülő és megújító fürdője a 
Szentlélek által” (Tit 3:5; Ez 36:25- 
27; Jn 3:3-8). 
 

A hívők újjászületése tehát az Atya, a Fiú és a Szentlélek, egyszóval Isten munkája.  
 
Mivel Isten ellen lázadt fel az első emberpár, ezért a bűneink bocsánatát is csak Istentől 
várhatjuk. Ha Isten ellen vétkeztünk, egy harmadik, kívülálló személy nem jogosult arra, hogy 
megbocsásson nekünk, vagy megtartsa a bűneinket. Azt látjuk mégis, hogy Jézusnak 
hatalmában állt a bűnök megbocsátása (Mk 2:5-10, Lk 5:21-24, 1Kor 8:12, Ef 4:32). 
 
Számos feltámadásról olvashatunk emberek keze által, mégis, mindig Isten volt a háttérben. 
Ember nem tudja egy másik embernek visszaadni az életét. Egyedül Isten az, aki „életet vagy 
halált ad” (5Móz 32:39, 2Kor 1:9). Jézus, amikor a földön járt, visszaadta a halottak életét is. 
A halottak feltámasztásával kapcsolatban a következőket tárja elénk a Szentírás: 
 

Atya Fiú Szentlélek 
„Mert ahogy az Atya feltámasztja a 
halottakat, és életre kelti őket, úgy 
a Fiú is életre kelti azokat, akiket 
akar” (Jn 5:21). 
 

„Mert ahogy az Atya feltámasztja a 
halottakat, és életre kelti őket, úgy 
a Fiú is életre kelti azokat, akiket 
akar” (Jn 5:21; 6:39-40; 11:25; Kol 
3:3). 
 

„Ha pedig annak Lelke lakik benne-
tek, aki feltámasztotta Jézust a ha-
lottak közül, akkor az, aki feltá-
masztotta a Krisztus Jézust a 
halottak közül, életre kelti halandó 
testeteket is a bennetek lakó Lelke 
által” (Róm 8:11). 
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Mivel Jézusnak kulcsfontosságú szerepe van a feltámadásban, joggal mondta magáról: „Én 
vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz 
énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” (Jn 11:25-26). Mivel Jézus maga a 
feltámadás és az élet, még a halál sem állhat az emberek és Isten közé (Róm 8:38-29), és 
eljön majd az a nap is, amikor „halál nem lesz többé” (Jel 21:4). De ezt csak Istennek 
köszönhetjük. Egyetlen teremtmény sem képes legyőzni a halált, és minket is kiszabadítani a 
halálból. 
 
Isten a halál feletti hatalmát már bizonyította, hiszen feltámasztotta Jézust. Emiatt hittel 
remélhetjük és tudhatjuk, hogy minket is feltámaszt majd. De ha közelebbről szemügyre 
vesszük Jézus feltámadását, érdekes dolgot láthatunk. 
 

Atya Fiú Szentélek 
„De őt az Isten, miután feloldotta a 
halál fájdalmait, feltámasztotta, 
mivel lehetetlen volt, hogy a halál 
fogva tartsa őt (ApCsel 2:24). 
 

„Romboljátok le ezt a templomot, 
és három nap alatt felépítem. Ezt 
mondták rá a zsidók: ’Negyvenhat 
esztendeig épült ez a templom, és 
te három nap alatt felépíted?’ Ő 
azonban testének templomáról 
beszélt. Amikor azután feltámadt a 
halálból, visszaemlékeztek tanítvá-
nyai arra, hogy ezt mondta, és 
hittek az Írásnak és a beszédnek, 
amelyet Jézus mondott” (Jn 2:19-
22; 1Pt 3:18). 
 

„Ha pedig annak Lelke lakik 
bennetek, aki feltámasztotta Jé-
zust a halottak közül, akkor az, aki 
feltámasztotta a Krisztus Jézust a 
halottak közül, életre kelti halandó 
testeteket is a bennetek lakó Lelke 
által” (Róm 8:11, 1Pt 3:18) 
 

Jézust Isten támasztotta fel. Olvashatunk arról, hogy ezt az Atya tette meg, valamint arról is, 
hogy a Szentlélek. Az 1Pt 3:18 világosan közli: „Mert Krisztus is szenvedett egyszer a 
bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott 
test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint.” Ami pedig a legérdekesebb: olyan igéket is 
találunk, ami arról beszél, hogy Jézus saját magát támasztotta fel. A templomban arról 
beszélt, hogy hatalma van felépíteni három nap alatt testének a templomát. „Azért szeret 
engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem 
veheti el tőlem: én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van 
arra is, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól” (Jn 10:17-18). 
Jézusnak hatalma volt arra, hogy saját maga visszavegye az életét. Amikor tehát azt olvassuk, 
hogy Jézust feltámasztotta az Atya, a Fiú és a Szentlélek, ez alatt azt kell értenünk, hogy Isten 
támasztotta őt fel. 
 
Amikor rácsodálkozunk Isten lényére és szeretetére, feltör a szívünkből az imádat. Ez 
természetes, hiszen a Vele való kapcsolat arra indít minket, hogy imádjuk őt. Minél jobban 
megismerjük, annál inkább késztetést érzünk arra, hogy leboruljunk előtte, és imádjuk, 
hódoljunk neki. Az imádatunk senki mást nem illet meg, csak Istent egyedül. Jézus 
megkísértésekor ezt az igazságot fogalmazta meg: „Majd magával vitte az ördög egy igen 
magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta 
neki: ’Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem.’ Ekkor így szólt hozzá Jézus: ’Távozz 
tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!’” (Mt 
4:8-10). Senki más nem méltó az imádatra, és aki mégis felajánlja az imádatát másnak az egy 
igaz Istenen kívül, bálványimádást követ el: „Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot 
azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. 
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Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok” 
(2Móz 20:4-5). Jézus válasza egyértelművé teszi: az imádat nem illet meg egyetlen 
teremtményt (így a Sátánt) sem, csak Istent. Azt látjuk azonban a Bibliában, hogy az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek együttes imádatát gyakorolták a hívők. Az Atya imádatát soha nem is 
tagadta senki (Jn 4:23-24). A Fiúnak kijáró imádatot azonban már többen megkérdőjelezték. 
Az eddigiekből láttuk, hogy olyan dolgokat tesz, amiket csak Isten tehet, és olyan címeket 
tulajdonítanak neki, ami csak Istent illeti meg. Ezen túlmenően feljegyezték, hogy emberek 
és angyalok imádták, és erre maga Isten buzdítja a teremtményeket. Néhány vers, ami a 
Jézusnak bemutatott imádatot említi: Mt 2:1-11, 14:33, 28:9, 16-17, Jn 9:38, Zsid 1:6, Jel 5:8, 
14:7. Érdemes kiemelni a Zsidókhoz írt levél első részét, ahol ezt találjuk: 
 

„Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső 
időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten 
dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki 
miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. Annyival feljebbvaló az 
angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha: Fiam 
vagy te, ma nemzettelek téged! majd: Atyjává leszek, és ő Fiammá lesz. Amikor pedig bevezeti az 
elsőszülöttet a világba, ismét így szól: Imádja őt az Isten minden angyala! És az angyalokról ugyan ezt 
mondja: Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjává, de a Fiúról így szól: A te trónusod örökké 
megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot: 
ezért kent fel téged az Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Te vetettél, Uram, alapot a földnek 
kezdetben; és a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, 
mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha, elváltoznak; te pedig ugyanaz 
maradsz; és esztendeid nem fogynak el. Az angyalok közül kinek mondta valaha: Ülj az én jobbomra, 
amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért 
küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget?” (Zsid 1:1-14) 

 

Isten minden teremtményt arra buzdít, hogy imádják a Fiút. Ha nem lenne Isten, akkor itt 
Isten bálványimádásra szólítaná fel a teremtményeket. Egy teremtmény imádata bűn. 
Azonban Jézust imádni nem lehet bűn, hiszen maga Isten mondja ezt. És meg is indokolja a 
szöveg, hogy miért imádhatjuk őt. A Fiúra vonatkozóan megjegyzi: „A te trónusod örökké 
megáll, ó Isten.” Vegyük figyelembe a szövegkörnyezetet, és lássuk meg, hogy itt Jézus 
Krisztusról van szó. Ő nem egy teremtmény, hiszen különb nevet kapott az angyaloktól. 
Jézust maga az Atya Istennek nevezi, és ezért buzdítja a teremtményeket, hogy imádják Őt. 
 
Az első keresztények – a történelmi beszámolók tanúsága szerint – imádták Jézus Krisztust:  
 

„A jelentések szerint azonban az a legnagyobb vétjük vagy eltévelyedésük, hogy bizonyos meghatározott 
napon hajnalhasadta előtt összegyülekeznek, és váltakozva karban énekelnek az istennek hitt Krisztus 
tiszteletére, és esküvel kötelezik magukat, nem ám valami gaztettre, hanem arra, hogy nem lopnak, nem 
rabolnak, nem követnek el házasságtörést, nem szegik meg esküjüket, a rájuk bízott letét kiadását 
felszólítás esetén nem tagadják meg. Ennek végeztével rendszerint szétszélednek; majd ismét 
összejönnek, hogy közösen fogyasszák el közönséges és ártalmatlan lakomájukat; ezt azonban 
abbahagyták, miután parancsodra betiltottam a titkos társaságokat” (Ifj. Plinius, római történetíró 96. 
levele, Kr.u. 112). 
 
„A keresztények, mint tudod, a mai napig egy embert imádnak – egy különleges személyiséget, aki 
bevezette szokatlan szertartásaikat, és ezért keresztre feszítették… Látod, e félrevezetett teremtmények 
azzal az általános meggyőződéssel kezdik, hogy örökre halhatatlanok, ami megmagyarázza a halál iránti 
megvetésüket és önkéntes odaadásukat, amely annyira gyakori közöttük. Aztán eredeti törvényadójuk 
még azt is belevéste az elméjükbe, hogy áttérésük pillanatától kezdve egymás testvérei. És megtagadják 
Görögország isteneit, és a keresztre feszített bölcset imádják” (Szamoszatai Lukianosz, görög szatirista, 
Kr.u. 2. század). 
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Csak az az imádat nem bűn, amit Istennek mutatnak be. Minden más bálványimádás. Amikor 
a tanítványok, a keleti bölcsek vagy az angyalok imádták Jézust, azért tették, mert tudták: ő 
nem teremtmény, hanem a Teremtő (Jn 1:3). Valahányszor leborultak Jézus előtt, hogy 
imádják őt, soha nem dorgálta meg őket, és soha nem utasította vissza az imádatot, mindig 
elfogadta. 
 
Amikor János leborult az angyal előtt, hogy imádja őt, az mindig visszautasította ezt, és 
felhívta az apostol figyelmét, hogy ő is csak egy szolgáló társa, az imádat pedig Istent illeti 
meg (Jel 19:10, 22:8-9). Ugyanez történt, amikor Kornéliusz leborult Péter elé, hogy imádja 
őt: Péter figyelmeztette, és egyértelműen visszautasította az imádatot (ApCsel 10:25-26). 
Jézus sosem tett ilyet. Elfogadta a meggyógyított ember imádatát (Jn 9:38), a tanítványokét 
(Mt 28:9, 16-17), az angyalokét (Zsid 1:6), a négy élőlényét és a 24 vénét (Jel 5:8). Ő vár a mi 
imádatunkra is: a tiédre és az enyémre. Mit teszel? 
 

 
2.4. Jézus kettős természete 
 
A háromság-tannal kapcsolatos gyakran emlegetett kritika az, hogy Jézus, ha Isten volt, miért 
nem tudta visszatérésének idejét (Mt 24:35-36). Ez egy olyan kérdéskörhöz vezet el minket, 
aminek az alapja Jézus kettős természete. János így foglalja össze ezt: „Kezdetben volt az Ige, 
és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt… Az Ige testté lett, 
közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve 
kegyelemmel és igazsággal… Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya 
kebelén van, az jelentette ki őt” (Jn 1:1-2, 14, 18). 
 
Az idézett igehely két dolgot állít: (1) az Ige Istennél volt, és maga is Isten volt, valamint (2) az 
Ige testté lett, és közöttünk lakott, a földön, ahol kijelentette Istent. A Végtelen magára 
vállalta a véges formát, az Örökkévaló a romlandót, a Mindenható vállalta a korlátokat, és 
belépett a térbe és időbe. Azzal, hogy testet öltött, le kellett mondania bizonyos 
képességeiről, amelyek a természetéből fakadóan megillették: nem tudott egyszerre 
mindenütt jelen lenni, ki volt téve az idő múlásának. A Szentírás bizonyságtétele szerint: 
 

„Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem 
tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, 
emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és 
engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 2:5-8). 

 

Pál olyan kifejezéseket használ, mint: megüresítette magát, szolgai formát vett fel, 
emberekhez lett hasonlóvá és megalázta magát. Ezt azonban szembeállítja azzal, hogy 
korábban Isten formájában létezett, és benne lakott az istenség teljessége testileg (Kol 2:9). 
„Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása” (Zsid 1:3). 
 
Azzal, hogy testet öltött, és valóban az emberekhez lett hasonlóvá, vállalta azt is, hogy 
„megüresítse magát”, sőt „megalázza magát”. Lemondott bizonyos képességeiről, és ezért 
látjuk azt, hogy nem tudott mindent. Ez a „megüresítés” azonban csak megerősíti a Fiú 
istenségét. Ugyanis a gondolat bevezetéseként megtudjuk, hogy Ő már Isten formájában 
létezett. És a testté lett Igeként is rendelkezett olyan képességekkel és tulajdonságokkal, 
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amik bizonyítják, hogy ő Isten: imádatot fogadott el, halottakat támasztott fel, bűnöket 
bocsátott meg, gyógyított, parancsolt a természeti törvényeknek, felülírta az Isten által adott 
törvényeket (Mt 5:22, 28, 32, 34, 39, 44). 
 
Jézus bekorlátozta magát az emberi testbe, és alávetette magát e világ törvényeinek. 
„Megalázta magát”, alárendelte magát e világ törvényeinek, amelyeket ő maga alkotott meg. 
Ezért látjuk azt, hogy vannak dolgok, amiket nem tud. Azonban az isteni természetének nem 
mondott le bizonyos hányadáról. Testet öltött, és magára (isteni természetére) vette az 
emberi létet (emberi természetet). Teljesen Isten volt, és teljesen ember. Mindkét 
természete teljesen érvényes volt, e világ törvényeihez mérten. Nem csak egy látszat teste 
volt, mivel megtapintották, fizikai kapcsolatba kerültek vele (Lk 24:41-43, 1Jn 1:1-2), teljesen 
ember volt, aki megszomjazott, elfáradt (Jn 19:28, Jn 4:6). De teljesen Isten is volt, aki a vízen 
járt, gyógyított, parancsolt a démonoknak (Mk 6:48, Lk 4:35, Jn 5:8). 
 
Általános érvényű szabály a Biblia értelmezésében, hogy a nehezen érthető helyeket mindig 
a világosan érthetők fényében kell értelmezni. Ha az Írás azt mondja, hogy „az Ige Isten volt”, 
akkor ez alapján kell a helyes értelmét keresni annak, hogy miért nem tudta Jézus a 
visszajövetele idejét. 
 
 

2.5. Természet és személyiség 
 
A Szentháromság tagadásának gyakori oka az, hogy a kritikusok nem veszik észre, hogy 
különbség van a természet (lényeg) és a személyiség között. Ebből fakadóan az Istenségen 
belüli alá-fölérendeltségi viszonyokat félreértelmezik. A háromság-tan tanulmányozásakor 
egyszerre kell vizsgálni az isteni lényeget vagy természetet, valamint az egyes személyek 
személyiségét (Atya, Fiú, Szentlélek). 
 
Az isteni természet vagy lényeg alatt azt értjük, ami Istent Istenné teszi. A Bibliában Isten 
természetének olyan összetevői vannak, melyek megkülönböztetik őt minden más létezőtől. 
Ilyenek pl.: teremtő volta, mindenhatósága, mindentudása, mindenütt jelenlévő volta, a 
teremtett világ fölötti léte, a világ feletti Úr és Király volta stb. Ezek a tulajdonságok csak 
Istenre jellemzők, egyetlen teremtmény sem rendelkezik velük. Ahogyan korábban már 
láttuk, ezek a csak Istenre jellemző vonások a Bibliában következetesen megnyilvánulnak az 
Atya, Jézus Krisztus, a Fiú és a Szentlélek esetében is. Ezért elmondhatjuk, hogy mindhárman 
rendelkeznek az isteni természettel. Más szavakkal: lényegüket tekintve mindhárom személy 
Isten. 
 
Ennek a kérdésnek a másik oldala pedig a személyükkel foglalkozik. Itt arról van szó, hogy az 
Istenségen belül három személy van, aki az isteni lényeg részese. Ez a három személy 
egymással össze nem mosható, egymástól megkülönböztethető, de el nem választható 
személyiséggel rendelkezik. Ebből az következik, hogy megnyilvánulásaikban és az 
üdvtervben betöltött szerepükben egyrészt hasonlóságokat tapasztalhatunk (amik a közös 
isteni lényegből erednek), másrészt különbségeket (amik pedig az egymástól 
megkülönböztethető személyiségből fakadnak). 
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Vajon a három személy között lévő különbségek azt bizonyítják, hogy valamelyikük is 
alacsonyabb rendű a többinél? Erre a kérdésre nyugodtan válaszolhatunk nemmel. Ugyanis 
az Atya, Jézus Krisztus és a Szentlélek együtt részesei az isteni természetnek, rendelkeznek 
minden olyan tulajdonsággal, ami az isteni lényegből fakad. A három személy együtt 
örökkévaló, mindenható, mindentudó, mindenütt jelenvaló stb. 
 
A különálló személyiség miatt azonban láthatunk közöttük különbségeket. Ezek a 
különbségek nem az isteni lényegüket befolyásolják, csupán a Szentháromságon belüli 
kapcsolatukat és az üdvtervben elfoglalt helyüket. Ezt az egyszerre megnyilvánuló 
azonosságot és különbözőséget a férfi és a nő példájával illusztrálhatjuk: „Szeretném, ha 
tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az 
Isten” (1Kor 11:3). A férfi és a nő egyszerre azonosak egymással, és különbözők egymástól. 
Ennek alapja a közös lényeg és az eltérő személyiség. Mindketten ugyanannak a közös 
emberi természetnek a részesei: Isten a saját képére formálta meg az embert férfivá és 
asszonnyá (1Móz 1:26-27, 5:1-2). De Isten úgy rendelte, hogy a férfi legyen az asszony feje. A 
feleség tehát egy bizonyos szempontból alá van rendelve a férfinak. Ez azonban nem 
változtat azon a tényen, hogy a férfi és a nő egyaránt emberek: ugyanaz a lényegük, 
természetüket tekintve teljesen egyenlők, ugyanolyan mértékben rendelkeznek az emberi 
létet meghatározó tulajdonságokkal. Az asszony nem alacsonyabb rendű, mint a férfi. 
 
Pál példáját tovább vizsgálva láthatjuk, hogy ehhez a férj-feleség kapcsolathoz hasonlítja az 
Atya és Jézus kapcsolatát. Lényegüket tekintve mindkét személy Isten, de személyiségüket 
tekintve különböznek, és a Fiú alárendeli magát az Atyának, a Szentlélek pedig az Atyának és 
a Fiúnak (Jn 14:16, 16:7). Ettől még mindhárom személy rendelkezik az isteni lényeggel. A 
három személy kapcsolatát mutatja a 7. oldalon található ábra. Az alábbiakban foglalhatjuk 
össze az Istenségen belüli azonosság és különbözőség rendszerét: 
 

Az Atya különbözik a Fiútól személyét tekintve, de azonos vele istenségében. 
Az Atya különbözik a Lélektől személyét tekintve, de azonos vele istenségében. 
A Fiú különbözik az Atyától személyét tekintve, de azonos vele istenségében. 
A Fiú különbözik a Lélektől személyét tekintve, de azonos vele istenségében. 
A Lélek különbözik az Atyától személyét tekintve, de azonos vele istenségében. 
A Lélek különbözik a Fiútól személyét tekintve, de azonos vele istenségében. 

 

Ha figyelembe vesszük ezt az egyszerre megnyilvánuló hasonlóságot és különbözőséget, 
akkor érthető lesz, hogy a Szentírás kijelentései nem mondanak ellent a háromság-tannak. 
Azt látjuk ugyanis, hogy az Atya küldte a Fiút a világba (Jn 3:16), és nem a Szentlélek. A 
világban a Fiú engedelmeskedett az Atyának (Jn 17:4), és a Szentléleknek (Mt 4:1). Az Atya 
(Jn 14:16) és a Fiú (Jn 16:7) küldi el a Szentlelket a világba, és nem a Szentlélek az Atyát és a 
Fiút. De a Fiú halt váltsághalált az emberekért (Jn 19:18), nem pedig az Atya vagy a 
Szentlélek. A Szentlélek a Fiút dicsőíti (Jn 16:14), nem pedig önmagát vagy az Atyát. 
 
A különbség a személyek között van, nem a lényegükben. Mindhárom személy az egy Isten. 
De az üdvösségünk kimunkálásában eltérő a feladatuk, és ennek alapján láthatjuk, hogy 
Jézus alárendeli magát az Atyának, a Szentlélek pedig az Atyának és a Fiúnak. De ahogy az 
asszony nem lesz alacsonyabb rangú, mint a férfi pusztán azért, mert Isten a férfit rendelte a 
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fejévé, úgy a Szentháromság tagjai közül egyik sem lesz alacsonyabb rangú, amiért alárendeli 
magát egy másik személynek az Istenségen belül. 
 
Az eddigiekből láthatjuk, hogy a Biblia egyértelműen tanítja a Három-egy Isten gondolatát. 
Így nem érvényes az a vád, hogy csak hosszú évszázadok alatt alakult ki a tanítás, a 
Szentírástól függetlenül, pogány filozófiák és (egyház)politikai érdekek hatására. A 
következőkben nézzük meg nagyon röviden, milyen szerepe volt az első évszázadok 
egyházának a tan megfogalmazásában. Előtte azonban tekintsük át, miért ilyen nagy 
jelentőségű a Szentháromság. 
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3. A HÁROMSÁG-TAN FONTOSSÁGA 
 
 
Talán már az eddigiekből is látszik, hogy a háromság-tan alapvető fontosságú doktrína a 
keresztény teológiában. A kritikusoktól eltekintve azok a keresztények, akik hiszik, el sem 
tudják képzelni a személyes hitüket, a megváltás tervét e tan nélkül. Két területen láthatjuk, 
hogy valóban sok múlik azon, hogy elfogadjuk-e, vagy elutasítjuk. 
 
 

3.1. A szeretet szempontjából 
 
Sokszor olvasunk arról, hogy „úgy szerette Isten a világot...” (Jn 3:16). De ennél többet is 
megtudhatunk Istenről. Ő nem egyszerűen csak szereti a világot és az embereket, hanem ő 
maga a szeretet: 
 

„Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri 
Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg 
Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a 
szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát 
engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, 
hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő 
szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga 
Lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ 
üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben; és mi ismerjük 
és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az 
Istenben marad, és Isten is őbenne” (1Jn 4:7-16). 

 

A szeretet azonban viszonyfogalom. Mindig kell egy tárgy, amire irányulhat. Ha nincs tárgya, 
értelmetlen róla beszélni. Ha elhangzik az a kifejezés, hogy „szeretem”, automatikusan 
visszakérdezünk: „mit?” Elképzelhetetlen a szeretet anélkül, hogy ne lenne tárgya. Ha nincs 
mit szeretni, akkor szeretet sincs. 
 
Isten azonban maga a szeretet, és az ő szeretete is irányul valamire/valakire. De amikor még 
nem léteztek az emberek, amikor még nem alkotta meg ezt a világot, és amikor még a 
szellemi lényeket sem teremtette meg, akkor kit szeretett? Ha ő maga a szeretet, akkor ez a 
lényéből fakad, és amióta létezik, azóta jellemző rá: vagyis öröktől fogva ő a szeretet. Amikor 
még nem létezett semmi, ő akkor is maga volt a szeretet. Ebből következik, hogy kellett 
léteznie valakinek, akit szeretett, még a világ teremtése előtt is. 
 
Ha nem fogadjuk el a háromság-tant, akkor el kell utasítanunk János bizonyságtételét 
Istenről, mert alany nélkül nem lehet a szeretet. De ha elfogadjuk, hogy az egyetlen Isten 
három személy, akkor világossá válik, hogyan jellemezhette őt a szeretet mielőtt bármi is 
létrejött volna. A Szentháromságon belül maga a szeretet fűzte össze az Atyát, a Fiút és a 
Szentlelket. Az Istenség teljességében lakott és valósult meg a szeretet. Ezért elfogadhatjuk, 
hogy „az Isten szeretet”. 
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3.2. A megváltás szempontjából 
 
Mivel Ádám és Éva bűnt követett el, az emberiség Istentől távol él, és nem veszi figyelembe 
Isten tervét az életére vonatkozólag. A bűn8

 következménye a halál (Róm 6:23), és 
mindenkinek felelnie kell az életéért: el kell szenvednünk a bűnünk következményét. 
 

Amikor Ádám és Éva fellázadt, nem emberek ellen, hanem Isten ellen követett el bűnt. Mivel 
Isten a sértett fél, ezért ő rendelkezik: vagy végrehajtja rajtunk az ítéletet, vagy 
megkegyelmez nekünk. Ha megkegyelmez, akkor ő maga viseli el a bűnünk következményét: 
„A bűn szolgálatáért járó bér a halál, Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök 
élet – Urunkban, Krisztus Jézusban” (Róm 6:23, EFO). 
 
Az igazságossága miatt lehetetlen, hogy a bűn büntetlenül maradjon. „A törvény szerint 
majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat” (Zsid 
9:22, vö. ApCsel 20:28). Ahhoz, hogy a bűnünk bűnbocsánatot nyerjen, vért kellett ontani. 
Azzal, hogy Isten kegyelmet ad nekünk, magára vállalta a büntetés elszenvedését. Neki 
magának kellett elszenvednie azt a büntetést, amit nekünk kellett volna. Ha csak egy angyal, 
egy teremtmény halt meg a kereszten (ahogy a háromság-tan számos kritikusa állítja), akkor 
Isten igazságtalan, mert egy ártatlant büntetett a mi bűnünkért, és az ő halála árán gyakorol 
kegyelmet, és olyan színben tetszeleg, ami valójában nem igaz. Szemléltesse ezt egy példa: 
 
Tegyük fel, hogy bűnt követtem el ellened, neked pedig meg van minden jogod, hogy 
vérbosszút állj. Te dönthetsz úgy, hogy végrehajtod azt, és akkor meglakolok a bűnömért. De 
úgy is dönthetsz, hogy megbocsátasz. Ekkor azonban neked kell elviselned a bűn 
következményét, amit én követtem el. Más lehetőséged nincs. Azt nem teheted meg, hogy 
megbocsátod az én bűnömet, és másvalakin, egy ártatlan emberen végrehajtod a 
vérbosszút. Ez esetben igazságtalan lennél, mert olyasvalakit büntetnél meg az én bűnöm 
miatt, aki ártatlan, a bűnösnek pedig megbocsátanál. Ha ezt tennéd, én nem neked lennék 
hálás, hanem annak az ártatlannak, aki meghalt az én bűnöm miatt, rólad pedig az lenne a 
véleményem, hogy igazságtalan vagy (vö. Ez 18:1-4, 20). 
 
Pontosan ezt látjuk a megváltás tervének kimunkálásában is. Ha egy angyal halt meg a 
bűneinkért, aki ráadásul ártatlan volt, és semmi köze nem volt a mi ügyünkhöz Istennel 
szemben, akkor Isten igazságtalan, mi pedig hálával tartozunk annak az angyalnak. 
 
De Istentől távol áll az igazságtalanság (Róm 3:5, 9:14, Zsid 6:10). Soha nem gyakorol 
kegyelmet egy ártatlan teremtménye kárára. Amikor Jézus meghalt értünk, akkor magának 
Istennek kellett a kereszten meghalnia, ellenkező esetben érvénytelen lenne a 
megváltásunk, és nem lenne rendezve a bűn kérdése. De Jézusban akkor maga Isten halt 
meg értünk. Isten a saját vérén vásárolt meg minket (ApCsel 20:28, Zsid 9:12), így valóban, 
egyszer és mindenkorra rendezte a bűn kérdését, miközben egyszerre érvényesült a 
szeretete és az igazságossága. Nem egy teremtménynek tartozunk hálával, mivel nem állat, 
ember vagy egy angyal halála mentett meg minket, hanem a Fiú Istené. Ezért amikor előtte 
leborulunk, Istennek vagyunk hálásak, és neki köszönjük meg a bűnbocsánatot. 

                                                           
8 A bűn alatt nem az olyan vétségeket értjük, mint a lopás, paráználkodás, hazugság. A Biblia szerint a bűn az, hogy nem 

hisznek. Jézusban az emberek (Jn 16:9), vagyis nem fogadják el az egyetlen lehetséges megoldást Istentől. 
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„Miután ezeket így rendezték el: a sátor első részébe mindenkor bejárnak az istentiszteleti szolgálatot 
végző papok, a másodikba azonban csak évenként egyszer, és egyedül a főpap mehet be, azzal a vérrel, 
amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságból eredő vétkeiért. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, 
hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Példázat ez nekünk a 
mostani időre, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják 
lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, 
italokra és különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezők. Krisztus 
pedig, mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem 
emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével 
ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és 
tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki 
örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja 
lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség 
közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az 
elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező 
halálának is be kell következnie; mert a végrendelet csak halál esetén érvényes; amíg a végrendelkező él, 
addig érvénytelen. Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. Mert amikor 
Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét 
vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet és utána az egész népet, e szavakkal: 
’Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra.’ Aztán hasonlóképpen 
meghintette vérrel a sátort és az istentisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent 
vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok 
képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. 
Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a 
mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor 
áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor 
kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy 
áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután 
pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor 
majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre” (Zsid 9:6-28). 
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4. A HÁROMSÁG-TAN TÖRTÉNETE 
 
 
 
Azok, akik nem fogadják el a Szentháromságot, gyakran érvelnek azzal, hogy a 
kereszténységbe a görög filozófia és a pogány istenképek hatására, hosszú teológiai viták 
során került be. Ez az érv megdőlni látszik, mivel a háromság-tan alapjai kimutathatók 
egyedül a Szentírásból. Az Ószövetség jelzi, hogy bizonyos többesség figyelhető meg az 
Istenségben, az Újszövetség pedig részletesen bemutatja ezt a többességet, megalapozva a 
trinitárius monoteizmus (háromsági egyistenhit) doktrínáját. 
 
Nincs szükség arra, hogy figyelembe vegyük a korai századok zsinatait és hitvitáit, ha a 
Szentháromságot akarjuk bizonyítani, mivel elegendő hozzá egyedül a Biblia (Sola Scriptura). 
Nem befolyásolnak minket a görög filozófusok, sem a korai egyházatyák, akik a háromság-
tant megvitatták, ha egyedül a Bibliához fordulunk, és közben imádkozunk azért, hogy Isten 
Lelke elvezessen minket a teljes igazságra, és megtanítsa nekünk az igazságot (Jn 16:13, 1Jn 
2:27). 
 
A tan szempontjából mégis fontos események történtek az első évszázadokban. A 
keresztényeknek mindig aktuális volt a figyelmeztetés: „küzdjetek a hitért, amely egyszer s 
mindenkorra a szentekre bízatott” (Júd 3). Már az első században is megjelentek olyan 
irányzatok, melyek kétségbe vonták a Biblia világos kijelentéseit9. Voltak, akik tagadták, hogy 
Jézus valóságos testben élt közöttünk, kétségbe vonták, hogy valóban testet öltött. Velük 
szemben fogalmazta meg János: „Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy 
Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus” (2Jn 7). Már korán meg kellett a 
hívőknek hitüket védeni a hamis elképzelések ellen, és küzdeniük kellett az igazságért. 
 
A későbbi évszázadokban ez csak fokozódott. A keresztények az apostoli időkben is hitték, 
hogy egy Isten van, és az egy Istenen belül imádták az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. A 
háromság-tan konkrét megfogalmazására nem volt addig szükség, míg senki nem vonta azt 
kétségbe. Mindenkinek természetes volt, hogy Isten az Atya, Isten a Fiú és Isten a Szentlélek. 
Anélkül, hogy direkt megfogalmazták volna, kimondatlanul vallották a keresztények. 
 
Eljött azonban az idő, amikor megjelentek a kritikák a tannal szemben, és ekkor vált 
szükségessé, hogy az egyház hivatalosan is megfogalmazza, mit ért a Szentháromság alatt. A 
tan kimondásával nem az volt a célja, hogy megmagyarázza Isten létét, és emberi kategóriák 
közé szorítsa. Egyszerűen hitvédelmi szempontok vezették a korai hívőket: el akartak 
zárkózni attól, amit a Biblia nem tanít. 
 
A háromság-tan olyan elméletekkel szemben lett megfogalmazva, mint a modalizmus, 
arianizmus, triteizmus. Ezek vagy a Szentlélek személy voltát tagadták, vagy/és Jézus teljesen 
ember, teljesen Isten voltát. A modalizmus ezen kívül nem volt tekintettel arra, hogy az 
egyetlen isteni lényegen belül három különálló személy létezik, és azt mondta, hogy az Atya, 

                                                           
9
 A teológiai eretnekségek felsorolását lásd: http://apologia.hu/index.php/keresztenyseg/dokumentacio/52-

eretneksegek-a-z 
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a Fiú és a Szentlélek valójában ugyanannak az egyetlen személynek a három megjelenési 
formái. Ezt a nézetet hamar elvetették, mert egyértelmű volt, hogy egyazon időben létezik és 
megnyilvánul egymástól elkülöníthetően mindhárom személy az Istenségen belül. Az elmélet 
tehát az Isten egyetlenségét hangsúlyozta. Ezzel szemben a triteizmus a három személy 
különállóságát emelte ki túlzottan, és a másik végletbe esett: három különálló, egymástól 
független Istenről beszélt. Ezek az elképzelések nem voltak tartható nézetek az egyházban, 
mert ellenkeztek a Biblia bizonyságtételével. 
 
Szükséges volt elhatárolódni ezektől, és megfogalmazni pontosan, hogy az ortodox, 
Szentíráshoz hű keresztények mit tudnak elfogadni Isten lényére vonatkozólag, és mit nem. 
Ebben a légkörben élt és munkálkodott Athanásziosz, aki keményen harcolt az arianizmus 
terjedése ellen. Sokszor száműzték püspöki hivatalából, de szilárdan ragaszkodott a hitéhez, 
és nem volt hajlandó megalkudni. Bár korában számos püspök és egyházi méltóság hajlott az 
arianizmus elfogadására (mely szerint egyedül az Atya Isten, a Fiú Isten teremtménye), 
számos keresztény ragaszkodott ahhoz, amit a Bibliában látott. 
 
A hosszas harc közepette Nagy Konstantin egységessé akarta kovácsolni a kereszténységet. 
Római császárként a birodalom egységét a kereszténység egységében látta. Ezért rendezni 
akarta a kérdést, és egyetemes zsinatot hívott össze Niceába (325-ben), hogy a püspökök 
megállapodjanak az igazság tekintetében. Elfogadtak ott egy trinitárius hitvallást. A 
későbbiekben azonban a vita tovább folytatódott, és időlegesen az ariánusok kerekedtek 
felül, mivel olyan császár került trónra Kontstantin személyében, aki Áriusz tanait fogadta el. 
Őt I. Theodosius követte a trónon, aki újabb zsinatot hívott össze Konstantinápolyba, ahol 
megerősítették a niceai hitvallást: 
 

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és 
láthatatlannak teremtőjében. 
 
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született minden idő előtt, 
világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtetett, az Atyával 
egy lényegű, és általa lett minden. Érettünk emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. 
Megtestesült Szentlélektől és Szűz Máriától emberré lett. Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus 
alatt; kínhalált szenvedett és eltemették, harmadnapon feltámadt az írások szerint, fölment a mennybe, 
ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége. 
 
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és 
a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által. 
 
Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. 
Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet.  
 
Ámen. 

 
Természetesen a tan története sokkal összetettebb. A legfontosabb azt meglátni, hogy nem 
a 325-ös és 381-es niceai- és konstantinápolyi zsinaton találták ki, csupán egyetemesen 
megfogalmazták azt az igazságot, amit felismertek a Bibliából és hittek a megelőző 
évszázadokban is. 
 
Nem a pogány istenképek és istentriádok, és nem is a görög filozófiai gondolkodás hatására 
alakult ki. A Szentháromság alapja a Szentírás. A Bibliában található információk védelmére 
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fogalmazták meg, hogy elejét vegyék az eretnek tanításoknak. (A Szentháromsággal 
kapcsolatos teológiai viták és zsinatok részletes története megtalálható az irodalom-
jegyzékben felsorolt egyháztörténeti könyvekben.) 
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5. A SZENTHÁROMSÁG TAGADÁSA 
 
 
Az első századok óta a keresztény egyház túlnyomó többsége elfogadta és hitének alapjává 
tette a háromság-tant. Olyan méretekben már nem tagadja senki, mint akkoriban történt. De 
napjainkban is vannak olyan közösségek, akik kritikával illetik. Ennek alapja esetenként a 
háromság-tan megismerésének hiánya, a tan bibliai alapjának nem ismerése, máskor a 
racionalizmus, amely megpróbálja Isten személyét beleszorítani a véges emberi elmébe. 
Ebben a részben olyan kritikusokkal foglalkozunk röviden, mint Jehova Tanúi, az untáriusok, 
Isten Egyházának Gyülekezetei, a krisztadelfiánusok és a muszlimok. 
 
 

5.1. Jehova Tanúi 
 
Az arianizmus modern képviselői. Véleményük szerint a Szentlélek „Isten tevékeny ereje”, a 
„szent szellem”, Jézus pedig Isten első teremtménye, akinek a mennyben Mihály arkangyal a 
neve. Valójában Jehova Tanúi „teológusai” nem is értik tisztán a háromság-tan lényegét, és 
olyan gondolatokat adnak a Szentháromság híveinek a szájába, amit azok soha nem 
vallottak, ill. nem ők vallanak10. Elképzelésük a tanról: 
 

„[A háromság-tan] a kereszténység egyházainak központi tanítása. Az Athanásius-féle hitvallás szerint 
három isteni személy van (az Atya, a Fiú és a Szentlélek), akikről azt állítják, hogy mindegyik örök és 
mindenható, egyik sem kisebb vagy nagyobb a másiknál, mindegyik Isten, még sincs három Isten, csak 
egy Isten. A dogma másfajta magyarázata szerint, a három ’személy’ nem különálló, önálló egyén, 
hanem az isteni lényeg három megjelenési formája. Ezért állítják a háromság egyes szószólói azt, hogy 
Jézus Krisztus az Isten, vagy hogy Jézus és a Szentlélek Jehovával azonosak” (Érveljünk az Írásokból, p. 
141). 

 

Az idézetben kiemelt két részletből azt látjuk, hogy (1) Jehova Tanúi is beismerik, hogy a 
háromság-tan a „keresztény egyházak központi tanítása”, valamint (2) azt, hogy nem tudnak 
különbséget tenni a trinitarizmus (Szentháromság) és a modalizmus között, ugyanis a 
modalizmus tanítja, hogy a három „személy” valójában ugyanannak az egy Istennek a 
különböző megjelenési formája, akik mögött egyetlen Isten van egyetlen személyben. Le kell 
szögeznünk, hogy a rossz kérdésfeltevés rossz válaszokat és végkövetkeztetéseket fog maga 
után vonni. Jehova Tanúi nem értik a Szentháromság lényegét, és elméletükben 
összemossák azt olyan eretnek elméletekkel, amelyeket az egyház évszázadokkal ezelőtt 
elutasított. 
 

„Összhangban van-e a Biblia azokkal, akik azt tanítják, hogy az Atya és a Fiú nem egymástól különálló és 
megkülönböztethető személyek? (uo. p. 143). 

 

A válasz a feltett kérdésre természetesen nem. De itt újra a modalizmus ellen érvel. A 
Bibliában azt látjuk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek egymástól valóságosan 
megkülönböztethető személyek, és egyszerre, ugyanabban az időben mindhárman 
megnyilvánulnak (pl. Jézus megkeresztelkedésekor). 
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 Félreértésükkel kapcsolatban lásd: Szalai András: Jehova és a szervezet, Egy félreértett tanítás c. fejezet 
(Harmat, Bp. 2001) 
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Elvárható lenne, hogy Jehova Tanúi először is értsék meg, amit kritizálnak: vizsgálják meg 
pontosan, hogy mit tanít a háromság-tan, és ne keverjék össze azt egy teljesen más, eretnek 
tanítással. Sajnos úgy tűnik, hogy soha nem vették a fáradságot, hogy utánajárjanak ennek, 
és a háromság-tannal kapcsolatos érvrendszerük tévedéseken alapul. Valójában nem is 
tudják, hogy mi ellen tiltakoznak (vö. Júd 10). Ezáltal pedig nem teljesítik azt az elvárást, amit 
ők maguk támasztanak másokkal szemben: 
 

„Meghívunk mindenkit, aki nyitott, hogy szenteljen figyelmet ennek a témakörnek [ti. a teremtés kontra 
evolúció vitának]. A Belief in God and Intellectual Honesty című könyv megjegyzi, hogy az 
’intellektuálisan becsületes’ személyre az a jellemző, hogy ’amit igaznak hisz, azt kész tüzetesen 
megvizsgálni’, ’az egyéb rendelkezésre álló bizonyítékoknak pedig kész kellő figyelmet szentelni’” (Van-e 
Teremtő, aki törődik veled?, WTBTS, Brooklyn, 1998. p. 9). 

 

Az elvárásnak nem tettek eleget, és ennek eredményeként tagadnak olyasvalamit, amit nem 
is ismernek, és harcolnak egy olyan tanítás ellen, amit nem értenek. A harcban pedig olyan 
tisztességtelen eszközöket is bevetnek, mint a bibliahamisítás!11 Illusztrációul álljon itt 
néhány idézet Jehova Tanúi saját fordításából, amelyben elferdítik Isten igéjét, hogy az 
összhangban legyen saját teológiájukkal. Összehasonlításul az idézetek mellett szerepel 
ugyanaz a vers az Új fordítás alapján. 
 

Új világ fordítás (ÚVF) 
 

Új fordítás (MBT) 

„A föld ekkor még kietlen és puszta volt, és sötétség 
volt a mély vizek színén. És Isten tevékeny ereje 
lebegett a vizek felett” (1Móz 1:2). 
 

„A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött 
sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött” 
(1Móz 1:2) 

„Mert általa teremtetett minden más az egekben és a 
földön, a láthatók és a láthatatlanok, legyenek azok 
trónok vagy felsőbbségek vagy kormányzatok vagy 
hatalmak. Minden más őáltala és őérte teremtetett. 
Ezenkívül ő minden más előtt van, és általa hozatott 
létre minden más” (Kol 1:16-17). 
 

„Mert benne teremtetett minden a mennyen és a 
földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, 
akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmas-
ságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő 
előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn” 
(Kol 1:16-17). 

„Kezdetben volt a Szó és a Szó az Istennél volt és a 
Szó isten volt... Istent egy ember sem látta soha; az 
egyszülött isten, aki az Atya kebelénél van, az szolgált 
felőle magyarázattal” (Jn 1:1, 18). 
 

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten 
volt az Ige. Istent soha senki sem látta: az egyszülött 
Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt” (Jn 
1:1, 18). 

„Mikor pedig ismét elhozza Elsőszülöttjét a lakott 
földre, ezt mondja: ’És hódoljon neki [gr. proszkuneó, 
imádni valakit] Isten minden angyala’” (Zsid 1:6). 
 

„Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, 
ismét így szól: ’Imádja őt az Isten minden angyala!’” 
(Zsid 1:8). 
 

„Aki noha Isten formájában létezett, nem foglalkozott 
az elbitorlás gondolatával, tudniillik azzal, hogy 
Istennel egyenlő legyen” (Fil 2:6). 
 

„Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette 
zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel” (Fil 2:6). 

 
A Szentírás új világ fordításának nyelvtani elemzését Szalai András, az Apológia 
Kutatóközpont vezetője végezte el, és részletesen be is mutatta a Jehova és a szervezet című 
könyvében (Harmat, Bp. 2001).  
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 Az Új világ fordítás készítőiről itt olvashatsz: http://ortorony.wordpress.com/2012/02/16/kik-a-forditok/ 
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5.2. Unitárius Egyház 
 

Az unitáriusok is tagadják a Szentháromságot. Véleményük szerint Jézus csak egy ember volt, 
a Szentlélek pedig egy erő. Az Unitárius Egyházat Dávid Ferenc alapította a 16. században.12 
A Szentháromsággal kapcsolatban így nyilatkoznak: 
 

„Hány Isten van? Egy, aki számtalan szinten és formában nyilvánul meg. Egységét tanítja a Biblia is, de az 
értelem és a vallásos tapasztalás is ezt igazolja” (Az összes idézet forrása: Czire Szabolcs: Hitelvek és 
eszmerendszer, http://www.unitarius.com/hitelvek2.html).

13
 

 

A legnagyobb probléma: az unitáriusok nem a Bibliát tekintik a hit végső mércéjének, hanem 
azt a saját érzelmeik, értelmük és tapasztalataik alapján felülbírálják. 
 

„Egyedül Krisztusban jelentette ki magát Isten? Akik azt állítják, hogy Jézusban Isten a maga 
teljességében megjelent a földön, s hogy Jézus Istennek egyetlen fia, magát Istent szorítják korlátok 
közé. Ez nem állítása, hanem tagadása Isten gondviselő atyaságának. E szerint a "Mi Atyánk" megszólítás 
csupán tényleges tartalom nélküli üres szó. Csak egyetlen pont (Jézus) volna, ahol Isten találkozik és 
érintkezik az emberrel?” 

 

Nem fogadják el, hogy Jézus Isten egyetlen Fia, és ezzel a Biblia kijelentését tagadják, ami 
pedig világosan „Isten egyszülött Fiának” nevezi őt (Jn 3:16). Az itt szereplő görög kifejezés a 
μονογενής (monogenész), melynek pontos jelentése: Isten egyetlen Fia. Jézus természetét 
tekintve is ellentmondanak a Szentírásnak, hiszen tagadják, hogy benne lakott volna az 
Istenség teljessége, ahogyan azt egyértelműen kijelenti az Ige: „Mert benne lakik az istenség 
egész teljessége testileg” (Kol 2:9, gr. ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος 

σωματικῶς).  
 
Ezen túlmenően tagadják azt is, hogy Jézus Krisztus váltana meg minket a haláltól: 
 

„Krisztus vált meg bennünket? Mindenki csak önmagát válthatja meg Istennel való személyes kapcsolata 
által. Jézus nem vérével mosott tisztára minket, hanem tanítása és példája az az út, amely segít minket 
Istennel ily megváltói kapcsolatba kerülni. Az az üdvösség, hogy mentesek vagyunk itt a bűntől és nem a 
büntetéstől halálunk után.” 

 

Lehetetlen, hogy önmagunkat megváltsuk. Törekedhetünk a jó cselekedetekre, és kell is ezt 
tennünk. De amikor a jó cselekedeteink által akarjuk magukat megváltani, olyan helyzetbe 
kerülünk, amiről a próféta beszélt: „Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, 
minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadunk mindnyájan, mint a falevél, 
bűneink elsodornak bennünket, mint a szél” (Ézs 64:5, vö. Ef 2:8-9, Gal 3:1-5). Ha a jó 
cselekedeteinkre és az igazságunkra akarunk hivatkozni, az olyan, mintha odadobnánk Isten 
elé egy koszos ruhadarabot, az önigazságunk ettől nem ér többet. Teljesen rászorulunk 
Istenre, hogy ő váltson meg. Nélküle elveszettek vagyunk. 
 
A második Jézussal kapcsolatos kiemelt részlet is tévedés, ugyanis maga Jézus mondta, hogy 
a vére árán váltott meg minket: „mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért 
kiontatik a bűnök bocsánatára” (Mt 26:28). „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész 
nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, 
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 Történetük itt olvasható: http://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_Unit%C3%A1rius_Egyh%C3%A1z 
13

 A link 2013-ban már nem él. A dokumentum innen elérhető: http://unitarius.uw.hu/egy/egy.htm#HITELVEK 
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amelyet tulajdon vérével szerzett” (ApCsel 20:28). El kell döntenünk, hogy Jézusnak hiszünk, 
vagy Dávid Ferencnek. 
 

„Mi a szentlélek? Istennek azon tevékenységét jelöljük e fogalommal, amikor teremtményeivel 
közvetlen kapcsolatot teremt. ’A szentlélek Istennek reánk ható, bennünk működő, minket felemelő és 
hatásaiban megszentelő ereje.’” (Varga Béla) 
 
„Ki lehet részese? Mindenki, hisz Isten tevékenysége (= szentlélek) állandó, egyetemes. Tehát bárhol, 
bármikor, bárki részese lehet ajándékának, olyan mértékben, amilyen mértékben azt megvalósítja. ’Isten 
bennünk lakozó erejét valóban akkor tapasztaljuk és érezzük, ha Istennek fiai vagyunk.’” (Dávid Ferenc) 

 
A Bibliában azt látjuk, hogy a Szentlélek személy, és maga is Isten, nem csupán egy erő. 
Másrészt Jézus mondta, hogy nem mindenki ismeri a Szentlelket: „Én pedig kérni fogom az 
Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit 
a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert 
nálatok lakik, sőt bennetek lesz” (Jn 14:16-17). Az Ige szembe állítja itt a világot, ami nem 
látja és nem ismeri a Lelket a tanítványokkal, akik ismerik őt, és ezért lakozást vesz bennük. 
 

„Bűnben fogantatott-e az ember? Ellenkezőleg, minden gyermek tisztának, jóra való képességgel 
születik. 
 
Mi a helyzet akkor az eredendő bűnnel? Ádám és Éva bűnbeesésének bibliai történetét úgy tekintjük, 
mint az akkori ember próbálkozását, amellyel a bűn és más emberi kérdések (miért kell dolgozni, miért 
fájdalmas a szülés, miért gyűlöli a kígyó az embert és fordítva stb.) eredetét kívánta megmagyarázni. A 
bűn mindenkinek személyes rossz cselekedete.” 

 
Újabb tévedéseket láthatunk. (1) Minden ember születésétől bűnös. A gyermekek is öröklik 
az Istentől való elválasztottságot, azt, hogy szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül (Róm 
3:23). (2) Az Írás helyes megértését nehezíti az unitáriusok számára az, hogy kedvük szerint 
átértelmezik, és úgy formálják a Biblia kijelentéseit, hogy összhangban legyen a saját 
teológiájukkal. A Biblia pedig nem azokat a cselekvéseket nevezi bűnnek, amit az unitáriusok. 
A bűn az, hogy nem hisznek az emberek Jézusban (Jn 16:9). 
 
A fenti példák szemléltetik, milyen szélsőségesen értelmezik az unitáriusok a Bibliát. Minden 
alapvető pontban ellent mondanak a történelmi evangéliumi kereszténységnek, így nem 
meglepő, hogy Isten természetét tekintve is elrugaszkodnak a Szentírástól. Azáltal, hogy 
Jézus isteni természetét tagadják, lealacsonyítják az őt jogosan megillető helyről, bár ők úgy 
vélik: „Az emberség hangsúlyozása nem jelent lefokozást a többi nagy vallásalapító / 
vallástanító: Zoroaszter, Konfuciusz, Lao-ce, Buddha, Mohamed vagy Rámakrisna esetében 
sem” (uo.). Jézust tehát nem tartják különbnek Buddhánál vagy Mohamednél. Azáltal pedig, 
hogy a saját igazságuk által akarnak üdvözülni, visszautasítják Isten kegyelmét, aminek 
végzetes következményei lesznek. Pál figyelmeztet mindenkit erre a veszélyre: „Akik törvény 
által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek” (Gal 5:4). 
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5.3. Krisztadelfiánusok  
 
A krisztadelfiánus közösséget Dr. John Thomas alapította a 19. században (krisztadelfiánus = 
Krisztus testvérei).14 Az unitáriusokhoz hasonlóan nem csak a Háromságot tagadják, hanem 
más radikális tanításaik is vannak, melyek túlmennek a Szentírás által kinyilatkoztatott 
igazságokon. Alapvető tanításaik közül fontos megemlíteni, hogy Jézusnak bűnös 
természetet tulajdonítanak15, és ezért ő is megváltásra szorult16. Az Istenségről vallott 
felfogásuk: 
 

Számos vers azonosítja világos módon Isten Lelkét az Ő erejével… Isten Lelke volt az az erő, amely által 
minden dolog, például a világosság is, előállt… Isten Lelke úgy van megnevezve tehát, mint az Ő: 
lehelete, igéje, keze. Tehát Isten ereje az, amely által megvalósít minden dolgot.  
 
Nyilvánvalónak tűnik ez a Szentlélek személy voltát illető hibás nézet, melyben a „kereszténység” nagy 
többsége hisz, mivel hisznek a „szentháromság” tanában is. Nevezett tan ténylegesen azt állítja, hogy 
létezik három isten, akik valahogyan egyek is – az Atyaisten, a Szentlélek és Jézus. 
 
Alapos okunk van elhinni, hogy a „szentháromság” fogalma alapvetően egy pogány elképzelés volt, 
amelyet a kereszténység kb. 300 évvel Jézus halála után vett át – ennélfogva ez a szó nem is fordul elő a 
Bibliában. 
  
Ha elfogadjuk azt az elképzelést, hogy Isten egy „szentháromság”, akkor arra a következtetésre kell 
elérkeznünk, hogy valamiképpen Isten Lelke/ereje egy személy, aki szintén Isten, ámbár nem Atyaisten. 
Amikor szembesültek álláspontjuk logikátlanságával, akkor a legnépszerűbb menekülési út volt ezeknek 
az embereknek a számára, hogy azt állították, Isten egy hittitok, és az ilyen dolgokat hitben kell 
elfogadnunk anélkül, hogy igényt tartanánk logikus magyarázatokra. (Duncan Heaster: Biblia Alapvető

17
) 

 

Világos, hogy Isten Lelke számukra pusztán egy erő, a Szentháromság pedig egy pogány 
nézet. Az is kiderül, hogy nem értik a háromság-tan lényegét, hiszen amikor azt mondják, 
hogy „létezik három isten”, akkor a triteizmusról beszélnek, amit az egyház elutasít (vö. Júd 
10). Vádjuk, miszerint a Szentháromság logikátlan, szintén nem helytálló. Isten lényét nem a 
logikai úton kell megérteni, hanem hittel elfogadni. Az az isten (szándékosan kis i-vel), aki 
belefér az emberi logika korlátai közé, valójában nem lehet a Biblia Istene (Róm 11:33-36), 
Ézs 55:8-9). 
 
Figyelembe kell vennünk a krisztadelfiánusokkal kapcsolatban, hogy nem csak a 
Szentháromságot tagadják, de egyéb tanításokban is szélsőséges álláspontot képviselnek. 
Ezek közül néhány szemelvény: 
 

Ez a tény lehetetlenné teszi azt az állítást, hogy az ördög és sátán szavak, amint a Bibliában vannak 
használva, mégis, önmagukban is, egy rajtunk kívülálló, mélységesen bűnös személyre vagy lényre 
utalnak. 
 
…a démonok, akiket az ördög szolgáinak hisznek, szintén nem léteznek. 
 
Abból, amit eddig a szellemről és lélekről tanultunk magától értetődik, hogy amíg egy személy halott, 
teljes öntudatlanságban van. Amíg Isten meg nem emlékezik a neki felelősséggel tartozók 
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 Történetük: http://hu.wikipedia.org/wiki/Krisztadelfi%C3%A1nusok 
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 Harry Tennant: The Christadelphians, What They Believe, The Christadelphian, England, p. 74 
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 Frank G. Jannaway (ed): Christadelphian Answers, The Herald Press, p. 25 
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 Magyarul elÈrhető: http://www.biblebasicsonline.com/hungarian/index.html 
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cselekedeteiről (Mal.3:16; Jel.20:12; Zsid.6:10), semmi olyant nem találunk a Bibliában, amely alapján 
feltételezhetnénk, hogy bármiféle öntudatosság létezik a halál állapotában. 
 
Ezek és ehhez hasonló szavak téves magyarázatával támasztják alá a téves elképzelést, miszerint Jézus 
fizikailag létezett a mennyben születése előtt is… Jézus nem létezett születése előtt. 
 
Nagyon fontos megértenünk, hogy hogyan volt Jézus Krisztusnak része saját áldozatában. Kétségtelen, 
hogy áldozata a mi érdekünkben saját magának is a javára szolgált. Ezt a témát nézve, emlékeznünk kell 
arra, hogy Jézus nem vétkezett, annak ellenére, hogy a mi emberi természetünket viselte. Megosztotta 
az emberi lények halandóságát és bűnre való hajlamosságát azokkal akikért eljött megmenteni. Amint 
már ebben a tanulmányban kihangsúlyoztuk "...hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben". 
Láthattuk, hogy Atyjához való tökéletes engedelmesség által, bűnre való hajlamosságát legyőzte, annak 
ellenére, hogy ez a kereszthalálhoz vezetett. Ennek ellenére neki is szüksége volt „üdvösségre” vagy 
„megváltásra” a haláltól. 
 
Jézus világosan megparancsolta követőinek: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az 
evangéliumot (amelyet az Ábrahámnak tett ígéretek tartalmaznak – Gal.3:8) minden teremtménynek. 
Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül” (Mk.16:16). Ha elgondolkozunk azon a szón, hogy „és”, akkor 
nyilvánvalóvá válik, hogy az evangéliumban való hit önmagában nem tud megmenteni minket, a víz 
alámerülés nem csupán egy szabadon választható extra dolog a keresztény életben, ez az üdvösség 
alapvető előfeltétele. (Duncan Heaster: Biblia Alapvető) 

 
Talán ez a néhány részlet is elegendő megvilágítani, milyen teológiát vallanak a 
krisztadelfiánusok. Szerintük a Sátán nem egy személy, ahogyan a démonok sem, bár Jézus 
és Isten is beszélt velük, és kiűzte őket emberekből (Jób 1:7, Mt 4:1-11, 9:33). Bár az az 
álláspontjuk, hogy semmi olyat nem találunk a Bibliában, ami a halál utáni tudatos létre 
utalna, Jézus pontosan erről az öntudatos létről beszélt a gazdag emberről és Lázárról 
elmondott példázatában, és ő soha nem példálózott valótlanságokkal (Lk 16:19-31, 5Móz 
18:10-11, 1Sám 28:11-15, Préd 12:7, Ézs 14:9-10, Mt 10:28, 17:3, 27:49, Lk 23:43, Jn 8:51, 
11:25-26, ApCsel 7:59, Róm 8:38-39, 2Kor 5:8, Fil 1:23-24, 2:10, Zsid 12:23, 2Pt 1:13-15, Jel 
6:9-11, 20:4).  
 
Egyértelmű, hogy az álláspontjuk Jézus megtestesülés előtti létéről is téves, hiszen ő így 
imádkozott: „És most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már 
akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett” (Jn 17:5). Mivel Jézus bűntelen volt, 
nem volt szüksége megváltásra. Ő nem az volt, aki megváltásra szorul, hanem a Megváltó 
(Róm 11:26, Tit 2:13). Az is tévedés, hogy a saját munkánkkal ki kellene egészítenünk Isten 
teljes, befejezett üdvözítő munkáját. Az üdvösséghez elegendő egyedül a hit, nem kell hozzá 
semmilyen cselekedet, még a keresztség sem (Jn 1:12-13, ApCsel 16:11, Ef 2:8-9, Gal 3:1-5). 
 
Ennek a tanulmánynak nem célja, hogy sorra vegye és megcáfolja a krisztadelfiánusok összes 
téves tanítását. Az idézetek csak azt kívánják bemutatni, hogy mennyire elrugaszkodtak az 
evangéliumi kereszténység bibliai tanaitól, és milyen eretnek dolgokat magyaráznak bele a 
Szentírásba. Azt kell mondanunk, hogy az unitáriusokkal és Jehova Tanúival együtt 
túlmennek a keresztény teológián, ezért nem lehet őket keresztény felekezeteknek nevezni, 
sokkal inkább olyan közösségnek, amely látszólag keresztény alapokon nyugszik, de 
tanításaik eltérnek a bibliai kinyilatkoztatástól. Nem mérvadó ezért a véleményük a 
Szentháromsággal kapcsolatban, hiszen nem csak azt tagadják, hanem olyan bibliai 
tanításokat is, mint Krisztus befejezett, teljes megváltó munkája. 
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5.4. Isten Egyházának Gyülekezetei (Church of God) 
 
Öndefiníciójuk szerint: „Az Isten Egyházának Gyülekezetei a Krisztus által létrehozott, tisztán 
bibliai, a Krisztus és az apostolok által hirdetett kereszténységet gyakorló felekezet.”18 A 
Biblia 66 kanonikus könyve mellett használnak bizonyos apokrif könyveket is, amelyeket a 
Római Katolikus Egyház is elfogad (Bölcsesség, Tóbit, Judit, Sirák fia), valamint egyéb 
apokaliptikus és nem isteni ihletésű iratokat (Illés apokalipszise, Benjámin testamentuma, 
József és Asenáth, Énok könyve, A szmirnai egyház körlevele szent Polikárp haláláról). 
 
Hitvallásukból kiderül a Szentháromság tagadása: a Fiú Isten első teremtménye, a Szentlélek 
pedig egy személytelen erő. Jézus istenségének tagadása után tovább is mennek: „A Biblia 
határozott kijelentései szerint Krisztus nem az egyes-egyedüli fia Istennek, a szellemi 
létvalóságban élők közül számtalan lényt nevez a Biblia Isten fiainak.”19 Ez ellentétben áll az 
Igével, ami szerint Jézus volt Isten egyetlen Fia (Jn 3:16; gr. μονογενής, monogenész, 
egyetlen, egyszülött, egyedüli), így lényénél fogva kiemelkedő helyzetben van minden más 
élő között. Ez az oka annak, hogy noha Jézus azt tanította, hogy így imádkozzunk: „Mi 
Atyánk…” (Mt 6:9), ő soha nem nevezte Istent a „mi” Atyánknak. Különbséget tett az ő fiúi 
kapcsolata és a mienk között: „Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én 
Istenemhez, és a ti Istenetekhez” (Jn 20:17). 
 
Teológiájuk nagyjából ugyanazokat az érveket tartalmazza, amit már láttunk Jehova Tanúi, az 
unitáriusok és a krisztadelfiánusok esetében. 
 
 

5.5. Muszlimok 
 
Mohamed színrelépésével és a Korán megírásával újabb vallás született, az Iszlám. Mivel 
alapvetően ellentétes számos tanítása a kereszténységgel, nem jelent valódi kritikát a 
Szentháromsággal kapcsolatban. Csak érdekességként érdemes megemlíteni a muszlimok 
álláspontját. 
 

Ó, Írás Birtokosai! Ne hágjátok át a határokat a vallásotokban, és ne szóljatok Allahról, csakis igazságot! 
A Messiás, Jézus, Mária fia bizony Allah küldötte, Máriára bocsájtott szava és Tőle származó lélek. 
Higgyetek hát Allahban és a küldötteiben, és ne mondjátok, hogy ’három’, jobb néktek ha 
abbahagyjátok. Allah bizony Egyetlen Isten. Magasztalt Ő attól, hogy gyermeke legyen! (Korán, 4:171) 
 
Mondd: Ő Allah, Egyetlen. Ő Örökkévaló. Nem nemzett, és nem született. És nincs semmi Hozzá fogható. 
(112) 
 
És emlékezz, mikor mondta Jézus, Mária fia: Ó, Izrael leszármazottai! Én bizony hozzátok menesztett 
küldött vagyok, hogy megerősítsem, ami lejött énelőttem a Tórából, és hogy örömhírrel szolgáljak egy 
küldöttről, aki jön énutánam. (61:5) 
 
Tanúsítom, hogy nincs [más] isten, csak Allah. (37:35) 
 
És (mivel) azt mondták: Megöltük Jézust, a Messiást, Mária fiát, Allah küldöttét – holott (valójában) nem 
ölték meg őt, nem feszítették keresztre, (hanem valaki más) tétetett nekik (Jézushoz) hasonlóvá (és azt 

                                                           
18

 Forrás: http://www.churchofgod.hu – hivatalos magyar honlapjuk. 
19

 Jézus Krisztus Istensége, Christian Churches of God, 1999 
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ölték meg). Akik (Jézust) illetően összekülönböztek, azok kétségben vannak felőle. Nincs tudomásuk róla, 
csupán vélekedésüket követik. Bizonyosan nem ölték meg őt, ellenkezőleg: Allah magához emelte. 
(4:157) 

 

A Korán nem csak a Szentháromságot tagadja, de Jézus keresztrefeszítését is, ami pedig az 
ember megváltása szempontjából alapvető fontosságú. Az elképzelésük szerint Jézus 
Mózeshez hasonlóan Allah egyik prófétája. Elismert személy, de mindenképp alacsonyabb 
rangú, mint Mohamed. Mivel ilyen távol áll a keresztény hittől, az előző négy közösséghez 
hasonlóan nincs abban a helyzetben, hogy jogos igei kritikával illesse a Szentháromságot. 
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6. ÖSSZEGZÉS 
 
 
Amint láttuk, a háromság-tan elválaszthatatlan a keresztény hittől. Nem évszázadok során 
kialakult, pogány eredetű elképzelés, hanem Isten önkijelentésén, szilárdan a Szentíráson 
alapuló tanítás, ami nem megmagyarázni igyekszik a Mindenható lényét, csupán elejét 
kívánja venni a hamis nézeteknek. 
 
Isten számunkra a maga teljességében felfoghatatlan és kiismerhetetlen. Minden egyes 
újabb megszerzett információ róla gazdagítja az életünket, és tisztábbá teszi a 
megértésünket, istenképünket. Erre pedig nem úgy kell reagálnunk, hogy a logikánkkal 
mérlegeljük a Végtelent, és saját értelmünkhöz mérjük őt, hanem leborulunk előtte, és 
imádjuk őt. Imádjuk Lélekben és igazságban, mert ilyen imádókat keres magának (Jn 4:24). 
Boruljunk le a tanítványok mellé, és átkarolva a lábát, imádjuk Jézust (Mt 28:9). Adjunk hálát 
annak, aki megmentett minket, és vérével megváltott. Térdeljünk le, és csodálkozzunk rá a 
fenségére. Engedjük, hogy kinyilatkoztassa magát Lelke által, és „essen le az állunk” a 
csodálattól. Imádjuk az egy Istent, aki Atya, Fiú és Lélek, még sem három Isten, hanem csak 
egy. Az Egyetlen. A Minden. Az Élet. 
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IRODALOM 
 
 
 
Egyháztörténet (a háromság-tan történetéhez) 
 
Vanyó László: Az ókeresztény egyház és irodalma (Szent István Társulat, Bp. 1988) 
Vanyó László ed.: Ókeresztény írók sorozat (Szent István, Bp. 1980-2009) 
James North: Az egyház története pünkösdtől napjainkig (TCM, Bp. 2001) 
Tony Lane: A keresztyén gondolkodás rövid története (Harmat, Bp. 2001) 
Tonhaizer Tibor: Egyetemes egyháztörténelem (Sola Scriptura, Bp. 2003) 

 

 
Teológia, hitvédelem 
 
Szalai András: Más Jézus, más lélek, más evangélium (Harmat, Bp. 1998) 
Szalai András: Más Jézus, más lélek, más evangélium (Harmat, Bp. 2011) 
Szalai András: Jehova és a Szervezet (Apológia Kutatóközpont, Bp. 2001) 
Szabados Ádám: Küzdelem a Szentháromságért (kézirat) 
Kevin R. Quick: Érveljünk Jehova Tanúinak (kézirat) 
John Stott: Egy az Úr, egy a hit (Harmat, Bp. 2002) 
Lee Strobel: A Jézus-dosszié (Harmat, Bp. 2006) 
Josh McDowell: Több mint ács? (Timóteus Társaság, Bp. 1998) 
Charles C. Ryrie: Teológiai alapismeretek (KIA, Bp. 1996) 
Sebestyén Jenő: Református dogmatika (Ref. Theol. Akadémia Kurzustára, Bp. 1940) 
R. C. Sproul: A keresztyén hit alapigazságai (KIA, Bp. 2002) 
 

 
Honlapok 
 
Apológia Kutatóközpont: www.apologia.hu  
Christian Apologetics and Research Ministry: www.carm.org   
 
A szerző személyes blogja: www.infaustus.wordpress.com 
Gyülekezete: Miskolci Keresztény Gyülekezet, www.halado.hu  
 


