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ELŐSZÓ

A Szentírás egyetlen tanítása sincs annyira fontos, mint az Istenről szóló tan,
mivel az összes többi tanítás erre étpül. Csak ha helyesen ismerjük Istent és
jellemét,  akkor  leszünk  kétpesek  arra,  hogy  teljesen  megértsük  az
evangéliumot,  és  megragadjuk  erejét,  mely  által  a  bűnös  emberek
megmenekedhetnek  a  bűn  hatalmából,  büntetésétől  és  jelenlététől.  Ezen
könyv  első  néhány  fejezetében  olyan  Biblia-versek  vannak  összegyűjtve,
melyek  egyedülálló  módon  kétpviselik  a  Biblia  Istenről  szóló  tanítását.  A
gyűjtemény következő  része  olyan írásokat  idéz,  melyek bizonyítják,  hogy
Ellen White és a korai adventisták tanításai összhangban voltak a Szentírásban
olvasható  gondolatokkal.  A  könyv  utolsó  három  fejezete  olyan  írásokat
tartalmaz,  melyek  bemutatják  a  hivatalos  Hetednatpi  Adventista  Egyház,
néhány független tprédikátori testület, ill. a Római Katolikus Egyház Istenről
szóló tanítását.

Ebben a könyvben csak nagyon kevés megjegyzés és magyarázat található. A
kiadó meggyőződése, hogy a tények önmagukért beszélnek majd.
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I. MIT MOND A BIBLIA ISTENRŐL ???0

CSAK EGY ISTEN LÉTEZIK

Mk 12:29,32,34

„Jézus  tpedig  felele  néki:  Minden
tparancsolatok közöt az első: Halljad
Izráel : Az Úr, a mi Istenünk egy Úr. ...
Akkor  monda  néki  az  írástudó:  Jól
van,  Mester,  igazán  mondád,  hogy
egy  Isten  van,  és  nincsen  kívüle
más.  ...  Jézus  tpedig  látván,  hogy
bölcsen felelt vala, monda néki: Nem
messze  vagy  az  Isten  országától.  És
többé  senki  sem  meri  vala  őt
megkérdezni.”

1Kor 8:4

„Tehát  a  bálványáldozati  hús  evése
felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a
világon,  és  hogy  Isten  sincs  senki
más, hanem csak egy.”

KI EZ AZ ISTEN ????

1Kor 8:6

„Mindazáltal  nekünk  egy  Istenünk
van, az Atya, a kitől van a mindenség,
mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus
Krisztus, a ki által van a mindenség,
mi is ő általa.”

Jn 17:3

„Az  tpedig  az  örök  élet,  hogy
megismerjenek téged, az egyedül igaz
Istent,  és  a  kit  elküldtél,  a  Jézus
Krisztust.”

Jel 21: 22

„És  temtplomot  nem  látam  abban:
mert az Úr, a mindenható Isten annak
temtploma, és a Bárány.”

1Kor 11:3

„Akarom tpedig, hogy tudjátok, hogy
minden férfúnak feje  a  Krisztus;  az
asszonynak  feje  tpedig  a  férfú;  a
Krisztusnak feje tpedig az Isten.”

Ef 4:6

„Egy az Isten és mindeneknek Atyja,
a  ki  mindeneknek  felete  van  és
mindenek  által  és  mindnyájatokban
munkálkodik.”

1Tim 2:5

„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró
is Isten és emberek közöt, az ember
Krisztus Jézus.”

2Kor 1:3

„Áldot az Isten és a mi Urunk Jézus
Krisztusnak  Atyja,  az  irgalmasságnak
atyja és minden vigasztalásnak Istene;”
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1Kor 15:24-28

„Aztán  a  vég,  mikor  átadja  az
országot  az  Istennek  és  Atyának;  a
mikor  eltöröl  minden  birodalmat  és
minden hatalmat és erőt. Mert addig
kell  néki  uralkodnia,  mígnem
ellenségeit  mind  lábai  alá  veti.  Mint
utolsó  ellenség  töröltetik  el  a  halál.
Mert  mindent  az  ő  lábai  alá  vetet.
Mikor  tpedig  azt  mondja,  hogy
minden alája van vetve, nyilvánvaló,
hogy  azon  kívül,  a  ki  neki  mindent
alávetet.  Mikor  tpedig  minden  alája
vetetet,  akkor  maga  a  Fiú  is
alávetetik annak, a ki  neki mindent
alávetet,  hogy  az  Isten  legyen
minden mindenben.”

2Tess 2:16

„Maga  tpedig  a  mi  Urunk  Jézus
Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, a ki
szeretet minket és kegyelméből örök
vigasztalással  és  jó  reménységgel
ajándékozot meg”

MILYEN KAPCSOLAT VAN
JÉZUS ÉS ISTEN KÖZÖTT ????

1Jn 4:15

„A ki  vallja,  hogy Jézus  az  Istennek
Fia, az Isten megmarad abban, és ő is
az Istenben.”

1Jn 2:22,23

„Ki a hazug, ha nem az, a ki tagadja,
hogy  a  Jézus  a  Krisztus?  Ez  az
antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a

Fiút. Senkiben nincs meg az Atya, a ki
tagadja  a  Fiút.  A  ki  vallást  tesz  a
Fiúról, abban az Atya is megvan.”

1Jn 4:9,10

„Az  által  let  nyilvánvalóvá  az  Isten
szeretete  bennünk,  hogy  az  ő
egyszülöt  Fiát  elküldte  az  Isten  e
világra,  hogy  éljünk  általa.  Nem
abban  van  a  szeretet,  hogy  mi
szeretük  az  Istent,  hanem  hogy  ő
szeretet minket, és elküldte az ő Fiát
engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.”

Jn 3:16

„Mert  úgy  szerete  Isten  e  világot,
hogy az ő egyszülöt Fiát adta, hogy
valaki hiszen ő benne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.”

1Jn 5:5

„Ki az, a ki legyőzi a világot, ha nem
az,  a  ki  hiszi,  hogy  Jézus  az  Isten
Fia?!”

Jn 8:42

„Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten
volna a ti atyátok, szeretnétek engem:
mert  én  az  Istentől  származtam  és
jötem; mert nem is magamtól jötem,
hanem ő küldöt engem.”

Jn 5:18

„E  miat  aztán  még  inkább  meg
akarák  őt  ölni  a  zsidók,  mivel  nem
csak  a  szombatot  rontota  meg,
hanem  az  Istent  is  saját  Atyjának
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mondota, egyenlővé tévén magát az
Istennel.”

1Jn 5:1

„Mindaz,  a  ki  hiszi,  hogy  Jézus  a
Krisztus, Istentől születet; és mindaz,
a ki szereti a szülőt, azt is szereti, a ki
atól születet.”

Péld 30:4

„Kicsoda  ment  fel  az  égbe,  hogy
onnan leszállot volna? Kicsoda fogta
össze a szelet az ő markába? Kicsoda
kötöte  a  vizet  az  ő  köntösébe?  Ki
állatpítota  meg  a  földnek  minden
határit? Kicsoda ennek neve? Avagy
kicsoda  ennek  fának  neve,  ha
tudod?”

Jn 10:36

„Arról  mondjátok-é ti,  a kit  az Atya
megszentelt  és  elküldöt  e  világra:
Káromlást  szólsz;  mivelhogy  azt
mondám: Az Isten Fia vagyok?!”

Mk 5:7

„És  fennhangon  kiáltva  monda:  Mi
közöm  nékem  te  veled,  Jézus,  a
magasságos Istennek Fia? Az Istenre
kényszerítelek, ne kínozz engem.”

Zsid 1:4,5

„Annyival  kiválóbb  lévén  az
angyaloknál,  a  mennyivel  különb
nevet  örökölt  azoknál.  Mert  kinek
mondota valaha az  angyalok közül :
Én  Fiam  vagy  te,  én  ma  szültelek

téged? és ismét: Én leszek néki Atyja
és ő lesz nékem Fiam?”

Péld 8:22-25

„Az Úr az ő útának kezdetéül szerzet
engem; az ő munkái előt régen. Örök
időktől fogva felkenetem, kezdetől, a
föld  kezdetétől  fogva.  Még  mikor
semmi  mélységek  nem  voltak,
születem  vala;  még  mikor  semmi
források,  vízzel  teljesek  nem voltak.
Minekelőte  a  hegyek  leületpedtek
volna, a halmoknak előte születem.”

Péld 8:30

„Mellete  valék  mint  kézmíves,  és
gyönyörűsége  valék  mindennatp,
játszva ő előte minden időben.”

VAN-E JÉZUSNAK ISTENE ????

Ef 1:17

„Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak
Istene,  a  dicsőségnek  Atyja  adjon
néktek bölcsességnek és kijelentésnek
Lelkét az Ő megismerésében;”

Jn 20:17

„Monda néki Jézus: Ne illess engem;
mert  nem  mentem  még  fel  az  én
Atyámhoz;  hanem  menj  az  én
atyámfaihoz  és  mondd  nékik:
Felmegyek  az  én  Atyámhoz  és  a  ti
Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a
ti Istenetekhez.”
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1Pt 1:3

„Áldot az Isten és a mi Urunk Jézus
Krisztusnak Atyja (angolban: Áldot a
mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene és
Atyja),  a  ki  az  ő  nagy  irgalmassága
szerint  újonnan  szült  minket  élő
reménységre  Jézus  Krisztusnak  a
halálból való feltámadása által,”

Ef 1:3

„Áldot  legyen  az  Isten,  és  a  mi
Urunknak,  Jézus  Krisztusnak  Atyja
(angolban:  Áldot  legyen  a  mi
Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene és
Atyja), a ki megáldot minket minden
lelki  áldással  a  mennyekben  a
Krisztusban,”

2Kor 11:31

„Az  Isten  és  a  mi  Urunk  Jézus
Krisztusnak  Atyja  (angolban:  A  mi
Urunk  Jézus  Krisztusnak  Istene  és
Atyja), a ki mindörökké áldot, tudja,
hogy nem hazudom.”

Róm 15:6

„Hogy  egy  szívvel,  egy  szájjal
dicsőítsétek az Istent és  a mi Urunk
Jézus Krisztusnak Atyját (angolban: ...
a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istenét
és Atyját).”

Zsid 1:9

„Szereted az igazságot és gyűlölted a
hamisságot:  annak  okáért  felkent
téged az Isten, a te Istened, örömnek
olajával a te társaid felet.”

TÖBB BIBLIAVERS IS BESZÉL

AZ ATYA ISTENRŐL. EGY
SEM TESZ EMLÍTÉST A FIÚ

ISTENRŐL VAGY A
SZENTLÉLEK ISTENRŐL.

Tit 1:4

„Kegyelem,  irgalmasság  és  békesség
az  Atya  Istentől  és  az  Úr  Jézus
Krisztustól, a mi Megtartónktól.”

1Tess 1:1

„Pál,  Silvánus  és  Timótheus  a
Tessalonikabeliek gyülekezetének, a
mely van az Atya Istenben és az Úr
Jézus  Krisztusban:  kegyelem  néktek
és békesség Istentől, a mi Atyánktól,
és az Úr Jézus Krisztustól.”

Gal 1:3

„Kegyelem  néktek  és  békesség  az
Atya  Istentől,  és  a  mi  Urunk  Jézus
Krisztustól,”

Ef 6:23

„Békesség az  atyafaknak és  szeretet
hitel egybe az Atya Istentől és az Úr
Jézus Krisztustól!”

Fil 2:11

„És  minden nyelv  vallja,  hogy Jézus
Krisztus  Úr  az  Atya  Isten
dicsőségére.”
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2Tim 1:2

„Timótheusnak,  az  én  szeretet
famnak:  kegyelem,  irgalmasság,
békesség az Atya Istentől és Krisztus
Jézustól, a mi Urunktól.”

1Pt 1:2

„A kik  ki  vannak  választva  az  Atya
Isten eleve rendelése szerint, a Lélek
megszentelésében,  engedelmességre
és  Jézus  Krisztus  vérével  való
meghintésre:  kegyelem  és  békesség
adassék néktek bőségesen.”

Jn 6:27

„Munkálkodjatok  ne  az  eledelért,  a
mely  elvész,  hanem  az  eledelért,  a
mely  megmarad  az  örök  életre,  a
melyet  az  embernek  Fia  ád  majd
néktek; mert őt az Atya tpecsételte el,
az Isten.”

Júdás 1:1

„Júdás,  Jézus  Krisztusnak  szolgája,
Jakabnak  tpedig  atyafa,  az
elhívotaknak a  kik  az  Atya Istentől
megszenteltetek és Jézus Krisztustól
megtartatak”

KI ÜL A VILÁGEGYETEM
TRÓNJÁN ????

Mt 5:34

„Én  tpedig  azt  mondom  néktek:
Teljességgel ne esküdjetek; se az égre,
mert az az Istennek királyi széke;”

Mt 23:22

„És a ki az égre esküszik, esküszik az
Isten királyiszékére és arra, ki abban
ül.”

Jel 4:2

„És azonnal elragadtatám lélekben: és
ímé  egy  királyiszék  vala  letéve  a
mennyben,  és  üle  valaki  a
királyiszékben;”

Jel 7:10

„És kiáltanak nagy szóval, mondván:
Az  idvesség  a  mi  Istenünké,  a  ki  a
királyiszékben ül, és a Bárányé!”

Zsid 8:1

„Fődolog tpedig azokra nézve, a miket
mondunk,  az,  hogy  olyan  főtpatpunk
van,  a  ki  a  mennyei  Felség  királyi
székének jobbjára üle,”

Zsid 12:2

„Nézvén  a  hitnek  fejedelmére  és
bevégezőjére  Jézusra,  a  ki  az  előte
levő  öröm  helyet,  megvetve  a
gyalázatot,  keresztet szenvedet, s az
Isten királyi székének jobbjára ült.”

Jel 3:21

„A ki győz, megadom annak, hogy az
én  királyiszékembe  űljön  velem,  a
mint  én  is  győztem és  ültem az  én
Atyámmal az ő királyiszékében.”
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JÉZUS KIRÁLYISZÉKE DÁVID

KIRÁLYISZÉKE

Zsid 1:8

„Ámde  a  Fiúról  így:  A  te  királyi
széked  óh  Isten  örökkön  örökké.
Igazságnak tpálczája a te országodnak
tpálczája.”

Lk 1:32,33

„Ez  nagy  lészen,  és  a  Magasságos
Fiának hivatatik; és néki adja az Úr
Isten  a  Dávidnak,  az  ő  atyjának,
királyi  székét;  És  uralkodik  a  Jákób
házán  mindörökké;  és  az  ő
királyságának vége nem lészen!”

Csel 2:30

„Próféta lévén azért, és tudván, hogy
az Isten néki esküvéssel megesküdöt,
hogy  majd  az  ő  ágyékának
gyümölcséből  támasztja  a  Krisztust
test  szerint,  hogy  helyheztesse  az  ő
királyi székibe,”

KRISZTUS SAJÁT MAGA
TÁMASZTOTTA FEL MAGÁT A

HALÁLBÓL ????

Csel 4:10

„Legyen tudtotokra mindnyájotoknak
és  az  Izráel  egész  nétpének,  hogy  a
názáretbeli  Jézus  Krisztusnak  neve
által,  a  kit  ti  megfeszítetetek,  kit
Isten feltámasztot halotaiból, az által
áll ez ti előtetek étpségben.”

Csel 5:30

„A  mi  atyáinknak  Istene
feltámasztota  Jézust,  kit  ti  fára
függesztve megölétek.”

Róm 10:9

„Mert ha a te száddal vallást teszel az
Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy
az Isten feltámasztota őt a  halálból,
megtartatol.”

Zsid 13:20

„A békesség Istene tpedig, a ki kihozta
a halálból a juhoknak nagy tpásztorát,
örök  szövetség  vére  által,  a  mi
Urunkat Jézust,”

MINDEN ERŐ ÉS HATALOM
JÉZUSÉ, DE MILYEN

JOGALAPJA VAN, HOGY

BIRTOKOLJA EZEKET ????

Mt 28:18

„És  hozzájuk  menvén  Jézus,  szóla
nékik,  mondván:  Nékem  adatot
minden hatalom mennyen és földön.”

Jn 5:26

„Mert a miként az Atyának élete van
önmagában, akként adta a Fiúnak is,
hogy élete legyen önmagában:”

Kol 2:9

„Mert Ő benne lakozik az istenségnek
egész teljessége testileg,”
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Kol 1:19

„Mert  tetszet  az  Atyának,  hogy  Ő
benne lakozzék az egész teljesség;”

1Kor 15:27,28

„Mert  mindent  az  ő  lábai  alá  vetet.
Mikor  tpedig  azt  mondja,  hogy
minden alája van vetve, nyilvánvaló,
hogy  azon  kívül,  a  ki  neki  mindent
alávetet.  Mikor  tpedig  minden  alája
vetetet,  akkor  maga  a  Fiú  is
alávetetik annak, a ki  neki mindent
alávetet,  hogy  az  Isten  legyen
minden mindenben.”

EGY OLYAN ANGYAL
(MIHÁLY) VEZETTE IZRÁELT

A PUSZTÁBAN, AKINEK
MEGADATOTT A HATALOM,

HOGY ISTEN NEVÉT
HASZNÁLJA

2Móz 23:20-23

„Ímé  én  Angyalt  bocsátok  el  te
előted,  hogy  megőrízzen  téged  az
útban,  és  bevigyen  téged  arra  a
helyre,  a  melyet  elkészítetem.
Vigyázz magadra előte, és hallgass az
ő szavára; meg ne bosszantsd őt, mert
nem  szenvedi  el  a  ti
gonoszságaitokat;  mert  az én nevem
van ő  benne.  Mert  ha hallgatándasz
az  ő  szavára;  és  mindazt
megcselekedénded,  a  mit  mondok:
akkor  ellensége  lészek  a  te
ellenségeidnek,  és  szorongatom  a  te

szorongatóidat. Mert az én Angyalom
te előted megyen és beviszen téged
az  Emoreusok,  Khiteusok,
Perizeusok,  Kananeusok,  Khivveusok
és  Jebuzeusok  közé,  és  kiirtom
azokat.”

Bír 2:1-4

„Felméne  tpedig  az  Úrnak  angyala
Gilgálból  Bókimba,  és  monda:  Én
vezetelek fel titeket Égyitptomból, és
hoztalak  benneteket  erre  a  földre,  a
mely  felől  megesküdtem  a  ti
atyáitoknak,  és  mondék:  Nem
bontom  fel  az  én  szövetségemet  ti
veletek soha örökké.  Csakhogy ti  se
kössetek  frigyet  ennek  a  földnek
lakosival, rontsátok le az ő oltáraikat;
de ti nem hallgatatok az én szómra.
Miért cselekedtétek ezt? Annakokáért
azt  mondom:  Nem  űzöm  el  őket
előletek, hanem legyenek néktek mint
tövisek  a  ti  oldalaitokban,  és  az  ő
isteneik  legyenek  ti  néktek  tőr
gyanánt. És lőn, hogy mikor az Úrnak
angyala  ezeket  mondá  az  Izráel
minden fainak: felemelé a nétp az ő
szavát és síra.”

2Móz 3:2,6

„És  megjelenék  néki  az  Úr  angyala
tűznek  lángjában  egy  csitpkebokor
közetpéből,  és  látá,  hogy  ímé  a
csitpkebokor ég vala; de a csitpkebokor
meg  nem  emésztetik  vala.  ...  És
monda:  Én  vagyok  a  te  atyádnak
Istene,  Ábrahámnak  Istene,  Izsáknak
Istene  és  Jákóbnak  Istene.  Mózes
tpedig  elrejté  az  ő  orczáját,  mert  fél
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vala az Istenre tekinteni.”

2Móz 3:14,15

„És monda Isten Mózesnek: VAGYOK
A KI VAGYOK. És monda: Így szólj az
Izráel  faihoz:  A  VAGYOK  küldöt
engem ti  hozzátok.  És  ismét  monda
Isten  Mózesnek:  Így  szólj  az  Izráel
faihoz: Az Úr, a ti atyáitoknak Istene,
Ábrahámnak  Istene,  Izsáknak  Istene
és  Jákóbnak Istene  küldöt engem ti
hozzátok.  Ez  az  én  nevem  mind
örökké  és  ez  az  én  emlékezetem
nemzetségről nemzetségre.”

2Móz 13:21

„Az  Úr  tpedig  megy  vala  előtök
natptpal felhőoszlotpban, hogy vezérelje
őket az úton, éjjel tpedig tűzoszlotpban,
hogy  világítson  nékik,  hogy  éjjel  és
natptpal mehessenek.”

2Móz 14:19

„Elindula azért az Istennek Angyala, a
ki  jár  vala  az  Izráel  tábora  előt,  és
méne  mögéjök;  a  felhőoszlotp  is
elindula előlök s mögéjök álla.”

Ésa 63:9

„Minden  szenvedésöket  Ő  is
szenvedte,  és  orczájának  angyala
megszabadítá  őket,  szerelmében  és
kegyelmében  váltota  Ő  meg  őket,
fölvete  és  hordozá  őket  a  régi  idők
minden natpjaiban.”

Józs 5:13-15

„Lőn tpedig, a mikor Józsué Jérikhónál
vala,  felemelé  az  ő  szemeit,  és  látá,
hogy  íme  egy  férfú  áll  vala  előte
meztelen  karddal  kezében.  És  hozzá
méne  Józsué,  és  monda  néki:
Közülünk  való  vagy-é  te,  vagy
ellenségeink közül? Az tpedig monda:
Nem,  mert  én  az  Úr  seregének
fejedelme  vagyok,  most  jötem.  És
leborula  Józsué  a  földre  arczczal,  és
meghajtá magát, és monda néki: Mit
szól az én Uram az ő szolgájának? És
monda  az  Úr  seregének  fejedelme
Józsuénak:  Oldd  le  a  te  saruidat
lábaidról, mert szent a hely, a melyen
állasz. És úgy cselekedék Józsué.”

Józs 6:2

„És  monda  az  Úr  Józsuénak:  Lásd!
kezedbe adtam Jérikhót és királyát a
sereg vitézeivel együt.”

Csel 7:38

„Ez az, a ki ot volt a gyülekezetben a
tpusztában a Sinai hegyen vele beszélő
angyallal  és  a  mi  atyáinkkal:  ki  élő
igéket vőn, hogy nékünk adja;”

MIÉRT NEVEZIK JÉZUST
MIHÁLY ARKANGYALNAK,

HA Ő A MINDENHATÓ
ISTEN ????

Dán 12:1

„És abban az időben felkél Mihály, a
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nagy fejedelem, a ki a te nétped faiért
áll,  mert  nyomorúságos  idő  lesz,  a
milyen nem volt atól fogva, hogy nétp
kezdet lenni,  mindezideig.  És abban
az időben megszabadul a te nétped; a
ki csak beírva találtatik a könyvben.”

Dán 10:13

„De  Persiának  fejedelme  ellenem
állot  huszonegy  natpig,  és  ímé
Mihály,  egyike  az  előkelő
fejedelmeknek,  eljöve  segítségemre,
és  én  ot  maradék  a  tpersa
királyoknál;”

Jel 12:7

„És lőn az égben viaskodás: Mihály és
az  ő  angyalai  viaskodnak  vala  a
sárkánynyal;  és  a  sárkány  is
viaskodik vala és az ő angyalai ;”

Júd 1:9

„Pedig  Mihály  arkangyal,  mikor  az
ördöggel  vitatkozván  Mózes  teste
felet  vetélkedet,  nem  mert  arra
káromló ítéletet mondani, hanem azt
mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!”

HOL VAN A HARMADIK

SZEMÉLY ????

2Jn 1:3

„Kegyelem, irgalom, békesség legyen
veletek  az  Atya  Istentől,  és  az  Úr
Jézus  Krisztustól  az  Atyának  Fiától
igazsággal és szeretetel.”

1Tim 5: 21

„Kérve  kérlek  az  Istenre  és  Krisztus
Jézusra  és  a  kiválasztot angyalokra,
hogy  ezeket  tartsd  meg  előítélet
nélkül,  semmit  sem  cselekedvén
részrehajlásból.”

Tit 1:4

„Kegyelem,  irgalmasság  és  békesség
az  Atya  Istentől  és  az  Úr  Jézus
Krisztustól, a mi Megtartónktól.”

Ef 1:2

„Kegyelem  néktek  és  békesség
Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus
Krisztustól.”

Kol 1:2

„A  Kolosséban  levő  szenteknek  és
hívő  atyafaknak  a  Krisztusban:
kegyelem néktek és békesség Istentől,
a  mi  Atyánktól,  és  az  Úr  Jézus
Krisztustól.”
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II. KICSODA A SZENT LÉLEK ???0

1. AMIKOR EGY SZEMÉLY

LELKÉRŐL BESZÉLÜNK, AZ
EGYÉN BELSŐ LÉNYÉT

ÉRTJÜK ALATTA, A SZEMÉLY
AZON RÉSZÉT, AMELY

KÜLÖNBÖZIK A TESTTŐL.

1Kor 5: 3-5

„Mert  én távol  lévén ugyan testben,
de  jelen  lévén  lélekben,  már
elvégeztem,  mintha  jelen  volnék,
hogy azt,  a ki ekként ezt cselekedte,
Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus
Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a
mi  Urunk  Jézus  Krisztus  hatalmával
Átadjuk  az  ilyent  a  Sátánnak  a
testnek  veszedelmére,  hogy  a  lélek
megtartassék  az  Úr  Jézusnak  ama
natpján.”

Lk 23:46

„És  kiáltván   Jézus  nagy  szóval,
monda: Atyám, a te kezeidbe teszem
le az én lelkemet. És ezeket mondván,
meghala.”

Csel 7:59

„Megkövezék  azért  Istvánt,  ki
imádkozik és ezt mondja vala: Uram
Jézus,  vedd  magadhoz  az  én
lelkemet!”

Kol 2:5

„Mert  jóllehet  testben  távol  vagyok
tőletek,  mindazáltal  lélekben  veletek
vagyok, örülvén és látván ti köztetek
a  jó  rendet  és  Krisztusba  vetet
hiteteknek erősségét.”

Préd 3:21

„Vajjon kicsoda vete eszébe az ember
lelkét, hogy felmegy-é; és az oktalan
állat lelkét, hogy a föld alá megy-é?”

Préd 12:9

„És  a  tpor  földdé  lenne,  mint  azelőt
volt ; a lélek tpedig megtérne Istenhez,
a ki adta volt azt.”

Ezék 13:3

„Így  szól  az  Úr  Isten:  Jaj  a  bolond
tprófétáknak,  a  kik  az  önnön  lelkök
után  mennek,  mert  semmit  sem
látak.”

Mt 26:41

„Vigyázzatok  és  imádkozzatok,  hogy
kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a
lélek kész, de a test erőtelen.”

Lk 1:80

„A  kis  gyermek  tpedig  nevekedik  és
erősödik vala lélekben; és a tpusztában
vala  mind  ama  natpig,  a  melyen
megmutata magát az Izráelnek.”

13



2. ISTEN LELKE

UGYANOLYAN
KAPCSOLATBAN ÁLL

ISTENNEL, MINT AZ EMBER
LELKE AZ EMBERREL.

1Kor 2:11; (Róm 8:16)

„Mert kicsoda tudja az emberek közül
az  ember  dolgait,  hanemha  az
embernek lelke, a mely ő benne van?
Azonkétpen  az  Isten  dolgait  sem
ismeri  senki,  hanemha  az  Istennek
Lelke.”

3. A SZENT LÉLEKNEK VAN

TULAJDONOSA

1Móz 6:3

„És monda az Úr: Ne maradjon az én
lelkem  örökké  az  emberben,
mivelhogy  ő  test;  legyen  életének
ideje száz húsz esztendő.”

Ésa 61:1

„Az Úr Isten lelke van én rajtam azért,
mert  fölkent  engem  az  Úr,  hogy  a
szegényeknek  örömöt  mondjak;
elküldöt,  hogy  bekössem a  megtört
szívűeket,  hogy  hirdessek  a
foglyoknak  szabadulást,  és  a
megkötözöteknek megoldást ;”

Csel 2:17

„És  lészen  az  utolsó  natpokban,  ezt
mondja  az  Isten,  kitöltök  az  én

Lelkemből  minden  testre:  és
tprófétálnak a ti faitok és leányaitok,
és a ti ifaitok látásokat látnak, és a ti
véneitek álmokat álmodnak.”

Mt 10:20

„Mert nem ti vagytok, a kik szóltok,
hanem a ti Atyátoknak Lelke az, a ki
szól ti bennetek.”

4. A LÉLEKNEK NINCS
FÜGGETLEN AKARATA. A

LÉLEK NEM TUD TETSZÉSE

SZERINT JÖNNI VAGY MENNI.
A LELKET ISTENNEK VAGY
KRISZTUSNAK KELL ADNIA

VAGY ELVENNIE.

Lk 11:13

„Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a
ti  faitoknak  jó  ajándékokat  adni,
mennyivel  inkább  ád  a  ti  mennyei
Atyátok Szent Lelket azoknak,  a  kik
tőle kérik.”

Jn 7:39

„Ezt tpedig mondja vala a Lélekről, a
melyet  veendők valának az  ő  benne
hívők:  mert  még  nem  vala  Szent
Lélek;  mivelhogy  Jézus  még  nem
dicsőíteték meg.”

Zsolt 51:13

„Ne vess el engem a te orczád elől, és
a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.”
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Jn 15:26

„Mikor tpedig eljő majd a Vígasztaló, a
kit  én  küldök  néktek  az  Atyától,  az
igazságnak  Lelke,  a  ki  az  Atyától
származik,  az  tesz  majd  én  rólam
bizonyságot.”

Csel 2:33

„Annakokáért az Istennek jobbja által
felmagasztaltatván,  és  a  megígért
Szent Lelket megnyervén az Atyától,
kitöltöte ezt, a mit ti most látok és
hallotok.”

5. AMIKOR JÉZUS AZT

MONDJA, HOGY ISTEN
ELKÜLDI A LELKET, MEG IS
MAGYARÁZZA, MIT ÉRT EZ

ALATT. EZT MONDJA ??
ELJÖVÖK HOZZÁTOK.

Jn 14:17-23

„Az  igazságnak  ama  Lelkét:  a  kit  a
világ be nem fogadhat, mert nem látja
őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt,
mert  nálatok  lakik,  és  bennetek
marad. Nem hagylak titeket árvákul ;
eljövök  ti  hozzátok.  Még  egy  kevés
idő és a világ nem lát engem többé;
de ti meglátok engem: mert én élek,
ti  is  élni  fogtok.  Azon  a  natpon
megtudjátok majd ti,  hogy én az  én
Atyámban vagyok,  és  ti  én bennem,
és én ti bennetek. A ki ismeri az én
tparancsolataimat és megtartja azokat,
az  szeret  engem;  a  ki  tpedig  engem

szeret, azt szereti az én Atyám, én is
szeretem azt,  és kijelentem magamat
annak.  Monda  néki  Júdás  (nem  az
Iskáriótes) :  Uram,  mi  dolog,  hogy
nékünk jelented ki magadat, és nem a
világnak? Felele Jézus és monda néki:
Ha valaki szeret engem, megtartja az
én  beszédemet:  és  az  én  Atyám
szereti  azt,  és  ahhoz  megyünk,  és
annál lakozunk.”

Jn 14:28

„Hallotátok,  hogy  én  azt  mondtam
néktek:  Elmegyek,  és  eljövök
hozzátok.  Ha  szeretnétek  engem,
örvendeznétek,  hogy  azt  mondtam:
Elmegyek  az  Atyához;  mert  az  én
Atyám nagyobb nálamnál.”

6. A LÉLEK AZ ATYA ÉS A
FIÚ VALÓSÁGOS JELENLÉTE

ÉRTELEM ÉS HATALOM
TEKINTETÉBEN, DE NEM

TESTI FORMÁBAN.

Zsolt 139:7

„Hová menjek a te lelked elől és a te
orczád [az angol KJV szerint: jelenléted
– a ford.] elől hova fussak?”

Csel 20:28

„Viseljetek gondot azért magatokra és
az  egész  nyájra,  melyben  a  Szent
Lélek titeket vigyázókká tet, az Isten
anyaszentegyházának  legeltetésére,
melyet tulajdon vérével szerzet.”
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Lk 1:35

„És felelvén az angyal, monda néki : A
Szent  Lélek  száll  te  reád,  és  a
Magasságosnak  ereje  árnyékoz  meg
téged; azért a mi születik is szentnek
hivatik, Isten Fiának.”

2Kor 3:17

„Az  Úr  tpedig  a  Lélek;  és  a  hol  az
Úrnak Lelke, ot a szabadság.”

1Kor 2:16

„Mert  ki  érte  fel  az  Úrnak értelmét,
hogy  megoktathatná  őt?  Bennünk
tpedig Krisztus értelme van.”

1Kor 3:16

„Nem  tudjátok-é,  hogy  ti  Isten
temtploma vagytok, és az Isten Lelke
lakozik bennetek?”

Ef 3:16

„Hogy  adja  meg  néktek  az  Ő
dicsősége  gazdagságáért,  hogy
hatalmasan  megerősödjetek  az  Ő
Lelke által a belső emberben;”

Ef 3:17

„Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a
ti  szívetekben;  A  szeretetben
meggyökerezvén és alatpot vevén”

7. A SZENT LÉLEK ÉS A
TESTTÉLÉTEL

Mt 1:18

„A Jézus Krisztus születése tpedig így
vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén
Józsefnek, mielőt egybekeltek volna,
viselősnek találtaték a Szent Lélektől.”

Mt 1:20

„Mikor  tpedig  ezeket  magában
elgondolta:  ímé  az  Úrnak  angyala
álomban megjelenék néki,  mondván:
József, Dávidnak fa, ne félj magadhoz
venni Máriát, a te feleségedet, mert a
mi benne fogantatot, a Szent Lélektől
van az.”

8. MIÉRT LEHELT JÉZUS
RÁJUK, MIKOR AZT

MONDTA ???V VEGYETEK SZENT
LELKET ???? MILYEN

KAPCSOLAT VAN A SZENT
LÉLEK ÉS KRISZTUS

LEHELETE KÖZÖTT ????

Jn 20:22

„És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és
monda nékik: Vegyetek Szent Lelket”
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9. KINEK A LELKE ???? ISTENÉ

VAGY KRISZUSÉ ????

Róm 8:9

„De  ti  nem vagytok  testben,  hanem
lélekben,  ha  ugyan  az  Isten  Lelke
lakik bennetek. A kiben tpedig nincs a
Krisztus Lelke, az nem az övé.”

Fil 1:19

„Mert  tudom,  hogy  ez  nékem
idvességemre  lesz  a  ti  könyörgéstek
által  és  a  Jézus  Krisztus  Lelkének
segedelme által,”

Jn 16:15

„Mindaz,  a  mi  az  Atyáé,  az  enyém:
azért  mondám,  hogy  az  enyémből
vesz, és megjelenti néktek.”

Jn 17:21

„Hogy mindnyájan egyek legyenek; a
mint te én bennem, Atyám, és én te
benned,  hogy  ők  is  egyek  legyenek
mi  bennünk:  hogy  elhigyje  a  világ,
hogy te küldtél engem.”

Jn 17:23

„Én ő bennök, és te én bennem: hogy
tökéletesen egygyé legyenek, és hogy
megismerje  a  világ,  hogy  te  küldtél
engem,  és  szereted  őket,  a  miként
engem szeretél.”

10. KRISZTUS ISTENI EREJÉT

– MÍG  E FÖLDÖN VOLT – A
SZENT LÉLEK ÁLTAL

GYAKOROLTA.

Csel 10:38

„A názáreti Jézust, mint kené fel őt az
Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki
széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván
mindeneket,  kik  az  ördög  hatalma
alat voltak; mert az Isten vala ő vele.”

Jn 5:26

„Mert a miként az Atyának élete van
önmagában, akként adta a Fiúnak is,
hogy élete legyen önmagában„

Jn 14:10

„Nem hiszed-é,  hogy én az  Atyában
vagyok, és az Atya én bennem van?
A beszédeket, a melyeket én mondok
néktek,  nem  magamtól  mondom;
hanem az Atya, a ki én bennem lakik,
ő cselekszi e dolgokat.”

Csel 2:22

„Izráelita  férfak,  halljátok  meg  e
beszédeket:  A  názáreti  Jézust,  azt  a
férfút, a ki Istentől bizonyságot nyert
előtetek  erők,  csudatételek  és  jelek
által,  melyeket  ő  általa  cselekedet
Isten ti  köztetek,  a  mint  magatok is
tudjátok.”
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III. ELOHIM

Gyakran állítják, hogy az „Elohim” szó –
amely  az  Ószövetségben  a  leggyakoribb
szó Isten megnevezésére – bizonyítja, hogy
Isten Szentháromság,  mivel  a szó többes
számban van, és egynél többet jelent.

Ezzel szemben számos bibliatudósnak az
a véleménye,  hogy a szó  nem feltétlenül
jelent  egynél  többet,  és  inkább  Isten
fenségére  és  nagyságára  utal,  mintsem
arra,  hogy  Isten  több  mint  egy  Lényből
állna.

Kérlek, vizsgáld meg az alábbi idézeteket,
melyekben  az  Elohim  szó  olvasható,  és
látni  fogod,  hogy  esetenként  egyetlen
személyre,  máskor  pedig  akár  Istentől
különböző személyekre is vonatkozhat.

2Móz 7:1

„Az Úr tpedig monda Mózesnek: Lásd,
istenévé  [elohim]  teszlek  téged  a
Faraónak,  Áron  tpedig,  a  te  atyádfa,
szószólód lészen.”

Bír 16:23

„És  mikor  a  Filiszteusok  fejedelmei
összegyűltek,  hogy  az  ő  istenüknek
[elohim],  Dágonnak  nagy  áldozatot
áldozzanak,  és  hogy  örvendezzenek,
mondának:  Kezünkbe  adta  a  mi
istenünk  Sámsont,  a  mi
ellenségünket.”

Bír 16:24

„És mikor láta őt a nétp, dícsérték az
ő  istenöket  [elohim],  mert  –

mondának  –  kezünkbe  adta  a  mi
istenünk [elohim] a mi ellenségünket,
földünk  tpusztítóját,  és  a  ki  sokakat
megölt mi közülünk.”

1Kir 18:27

„Mikor  tpedig  már  dél  let,  elkezdte
őket  gúnyolni  Illés,  azt  mondván:
Kiáltsatok hangosabban,  hiszen isten
[elohim]!  Talán  elmélkedik,  vagy
félrement, vagy úton van, vagy talán
aluszik, és felserken.”

A következő idézetekben azt látjuk, hogy
az „elohim” szót  nem csak Isten lényére
lehet alkalmazni.

EMBEREK

Zsolt 82:1

„Isten áll az Istennek gyülekezetében,
ítél az istenek közöt [elohim].”

Zsolt 82:6

„Én  mondotam:  istenek  [elohim]
vagytok  ti  és  a  Felségesnek  fai  ti
mindnyájan:”

ANGYALOK

Zsolt 97:7

„Megszégyenülnek  mind  a  faragot
kétpek  szolgái,  a  kik  bálványokkal
dicsekednek;  meghajolnak  előte
mind az istenek [elohim].”
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IV. JÉZUS ÉS A SZENT LÉLEK

1. AMIKOR JÉZUS ELHAGYTA

A FÖLDET, AZ VOLT-E A
TERVE, HOGY TÁVOL

MARADJON TŐLÜNK ????

„...Elmegyek,  és  eljövök  hozzátok....”
(Jn 14:28)

„Nem hagylak titeket árvákul ; eljövök
ti hozzátok.” (Jn 14:18)

„Egy kevés idő, és nem látok engem;
és ismét egy kevés idő, és meglátok
majd engem...” (Jn 16:16)

VÁLASZ: A terve az volt, hogy elmegy
és ismét visszajön.

2. MIÉRT VOLT SZÜKSÉG

ARRA – JÉZUS SZERINT –,
HOGY ELMENJEN ????

„De  én  az  igazat  mondom  néktek:
Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert
ha  el  nem  megyek,  nem  jő  el
hozzátok  a  Vigasztaló:  ha  tpedig
elmegyek, elküldöm azt ti  hozzátok.”
(Jn 16:7)

VÁLASZ: Ha Ő nem ment volna el,  a
Szent Lélek nem jöhetet volna el.

3. MIÉRT KELLETT

JÉZUSNAK ELMENNIE,
MIELŐTT A SZENT LÉLEK

ELJÖHETETT ????

„...  még  nem  vala  Szent  Lélek  [az
angol KJV szerint: még nem adatot a
Szent  Lélek  –  a  ford.] ;  mivelhogy
Jézus még nem dicsőíteték meg.” (Jn
7:39)

VÁLASZ: Mert a Szent Lélek Jézus élete,
és Jézus ezen élete nem volt számunkra
elérhető,  amíg  Ő  emberi  formájában
volt.

4. HOGYAN DICSŐÍTTETETT
MEG JÉZUS ????

„És  most  te  dicsőíts  meg  engem,
Atyám,  te  magadnál  azzal  a
dicsőséggel, a mellyel bírtam te nálad
a világ létele előt.” (Jn 17:5)

„És  hozzájuk  menvén  Jézus,  szóla
nékik,  mondván:  Nékem  adatot
minden hatalom mennyen és földön.”
(Mt 28:18)

„...  és  ímé  én  ti  veletek  vagyok
minden  natpon  a  világ  végezetéig.
Ámen!” (Mt 28:20)

„...  egy  Bárányt  állani,  mint  egy
megölötet,  hét  szarva  és  hét  szeme
vala, a mi az Istennek hét Lelke, a mely
elküldetet az egész földre.” (Jel 5:6)
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VÁLASZ: Visszanyerte  istensége
hatalmát,  ismét  mindenható  let,  és
mindenüt  jelen  lehetet  nétpével
egyazon időben.

5. MIÉRT BESZÉLT JÉZUS A
SZENT LÉLEKRŐL OLY

MÓDON, MINTHA AZ EGY
TŐLE KÜLÖNÁLLÓ SZEMÉLY

LENNE ????

„Az  igazságnak  ama  Lelkét:  a  kit  a
világ be nem fogadhat, mert nem látja
őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt,
mert  nálatok  lakik,  és  bennetek
marad.” (Jn 14:17)

VÁLASZ: Mert  Jézus  MÁS  formában
jöt vissza. Egy megdicsőítet formában.

6. KI AZ, AKI SZEMÉLYESEN

BENNÜNK LAKOZIK,
AMIKOR A SZENT LÉLEK

ELJÖN ????

„...  és  az  én  Atyám  szereti  azt,  és
ahhoz megyünk,  és  annál  lakozunk.”
(Jn 14:23)

„... a mi közösségünk az Atyával és az ő
Fiával, a Jézus Krisztussal.” (1Jn 1:3)

„Azon a natpon megtudjátok majd ti,
hogy én az én Atyámban vagyok, és ti
én  bennem,  és  én  ti  bennetek.”  (Jn
14:20)

„... minden és mindenekben Krisztus.”
(Kol 3:11)

„... Élek tpedig többé nem én, hanem él
bennem a Krisztus ...” (Gal 2:20)

„Az Úr tpedig a Lélek ...” (2Kor 3:17)

„A ki tpedig az Úrral egyesül, egy lélek
ő vele.” (1Kor 6:17)

„...  abból  ismerjük  meg,  hogy
bennünk marad,  abból  a  Lélekből,  a
melyet nékünk adot.” (1Jn 3:24)

VÁLASZ: Az Atya és a Fiú.

7. HOGYAN ÍRJA LE A
BIBLIA ISTEN, JÉZUS ÉS A

KÖZTÜNK FENNÁLLÓ
KAPCSOLATOT ????

„Én ő bennök, és te én bennem: hogy
tökéletesen  egygyé  legyenek  ...”  (Jn
17:23)

VÁLASZ: Isten Krisztusban él, Krisztus
tpedig mibennünk.

8. VÉGEREDMÉNYBEN

KICSODA A SZENT LÉLEK
FORRÁSA ????

„...   az  igazságnak  Lelke,  a  ki  az
Atyától  származik,  az  tesz  majd  én
rólam bizonyságot.” (Jn 15:26)

„Egy az Isten és mindeneknek Atyja,
a  ki  mindeneknek  felete  van  és
mindenek  által  és  mindnyájatokban
munkálkodik.” (Ef 4:6)
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„Mert  Ő  általa  van  menetelünk
mindketőnknek  egy  Lélekben  az
Atyához.” (Ef 2:18)

VÁLASZ: Az Atya.

9. MIÉRT NEVEZIK A SZENT
LELKET KRISZTUS

LELKÉNEK IS ????

„Mert Ő benne lakozik az istenségnek
egész teljessége testileg,” (Kol 2:9)

„Mert  tetszet  az  Atyának,  hogy  Ő
benne  lakozzék  az  egész  teljesség;”
(Kol 1:19)

„Mert a kit az Isten küldöt, az Isten
beszédeit  szólja;  mivelhogy  az  Isten
nem mérték szerint adja a Lelket.” (Jn
3:34)

„Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém ...”
(Jn 16:15)

VÁLASZ: Mert  az  Atya  élete  a  Fiú
tulajdona is.

10. MILYEN ELEDELBEN
KELL RÉSZESÜLNÜNK, HA EL
AKARJUK NYERNI AZ ÖRÖK

ÉLETET ????

„...  Ha nem eszitek az ember Fiának
testét  és  nem  iszszátok  az  ő  vérét,
nincs élet bennetek.” (Jn 6:53)

„Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a
mennyből szállot alá; ha valaki eszik
e kenyérből, él örökké. És az a kenyér
tpedig, a melyet én adok, az én testem,

a melyet én adok a világ életéért.” (Jn
6:51)

„Az ünnetp utolsó nagy natpján tpedig
felálla  Jézus  és  kiálta,  mondván:  Ha
valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám,
és igyék.” (Jn 7:37)

VÁLASZ: Jézus testében és vérében.

11. MI JÉZUS „TESTE ÉS
VÉRE” AMIT ENNÜNK, ILL.

INNUNK KELL ????

„Tusakodának azért a zsidók egymás
közöt,  mondván:  Mimódon  adhatja
ez nékünk a testét, hogy azt együk?”
(Jn 6:52)

„A lélek az, a mi megelevenít, a test
nem használ semmit ...” (Jn 6:63)

„Ezt tpedig mondja vala a Lélekről, a
melyet  veendők valának az  ő  benne
hívők ...” (Jn 7:39)

VÁLASZ: A Szent Lélek.

12. MIÉRT MONDJA A
SZENT LÉLEKRŐL, HOGY AZ

JÉZUS „TESTE ÉS VÉRE ????”

„Mert a testnek élete a vérben van ...”
(3Móz 17:11)

„Mert minden testnek élete az ő vére
a benne levő életel ...” (3Móz 17:14)

VÁLASZ: Mert az élet a vérben van, és
a Szent Lélek Jézus élete.

21



13. MILYEN FOLYAMAT

MEGY VÉGBE, AMIKOR
MEGESSZÜK EZT AZ ÉTELT ????

„A ki eszi az én testemet és iszsza az
én véremet, az én bennem lakozik és
én is abban.” (Jn 6:56)

„A miként elküldöt engem amaz élő
Atya, és én az Atya által élek: akként
az is, a ki engem eszik, él én általam.”
(Jn 6:57)

„...  ekkétpen  beteljesedjetek  az
Istennek egész teljességéig” (Ef 3:19)

„Mert az Ő testének tagjai  vagyunk,
az  Ő  testéből  és  az  Ő  csontjaiból
valók.” (Ef 5:30)

VÁLASZ: Jézus  élete  a  mi  életünkké
válik.

14. KRISZTUS CSAK A
VILÁGÉRT ADTA ÉLETÉT,

VAGY ODAADTA ÉLETÉT A
VILÁGNAK IS ????

„Mert az az Istennek kenyere, a mely
mennyből  száll  alá,  és  életet  ád  a
világnak.” (Jn 6:33)

„... örök életet adot nékünk az Isten
és  ez  az  élet  az  ő  Fiában  van.”  (1Jn
5:11)

„Mert  ha,  mikor  ellenségei  voltunk,
megbékéltünk  Istennel  az  ő  Fiának

halála  által,  sokkal  inkább
megtartatunk  az  ő  élete  által
minekutána  megbékéltünk  vele.”
(Róm 5:10)

VÁLASZ: Emberi  alakban  odaadta  az
életét a világért a Golgotán. Megdicsőült
alakjában  a  Szent  Lélek  formájában  a
világnak adja életét.

15. HOGYAN TUDJUK

„MEGENNI” A SZENT
LELKET (A TESTET ÉS VÉRT,

JÉZUS ÉLETÉT)?

„Hogy  keressék  az  Urat,  ha  talán
kitatpogathatnák  őt  és
megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs
messze  egyikőnktől  sem:  Mert  ő
benne élünk, mozgunk és vagyunk...”
(Csel 17:27,28)

„Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a
ti szívetekben” (Ef 3:17)

„Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és
folyóvizeket a szárazra ...” (Ésa 44:3)

„Boldogok,  a  kik  éhezik  és
szomjúhozzák az  igazságot:  mert  ők
megelégítetnek.” (Mt 5:6)

VÁLASZ: Értelmi  kétpességeinket
használva gyakoroljuk a hitet, Krisztusra
össztpontosítjuk  gondolataikat,
tanulmányozzuk  az  Igét,  bensőséges
katpcsolatot  tartunk  fenn  Istennel,
fgyelmünket  Neki  szenteljük,
magunkba szívjuk lelki erejét, és így az
Ő lelki életével tátplálkozunk.

22



V. MIT MONDOTT ELLEN WHITE ???0

HÁNY ISTENI LÉNY
LÉTEZIK ????

„A  Király  kijelentete  a  menny
egybegyűlt  lakosai  előt,  hogy
Krisztuson,  az  Isten Egyszülöttén
kívül senki  sem  kétpes  teljesen
azonosulni  Vele  céljaiban,  s  ezután
Reá  bízta  hatalmas  tervei
véghezvitelének  kiváltságát.”
(Pátriárkák és próféták, 36. old.)

„Krisztus,  az  Ige,  Isten  Egyszülöte
egy  volt  az  örök  Atyával  –
természetében,  jellemében  és
terveiben,  –  az  egész
világegyetemben  ő  volt  az
egyetlen  lény,  aki  Isten  minden
tervével  és  szándékával
azonosulni  tudott.”  (A  nagy
küzdelem, 493. old.)

„A világegyetem Uralkodója nem volt
egyedül  jótékony  munkálkodásában.
Volt  egy  társa  –  egy  munkatársa  –,
aki  értékelte  szándékait,  és  aki
osztozot  afeleti  örömében,  hogy
boldoggá  tegye  teremtményeit.
'Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala
az  Istennél,  és  Isten  vala  az  Íge.  Ez
kezdetben az Istennél vala.' (Jn 1:1,2).
Krisztus, az Ige, Isten egyszülöte egy
volt  az  örök  Atyával  –
természetében,  jellemében  és
terveiben,  –  az  egész
világegyetemben  ő  volt  az

egyetlen  lény,  aki  Isten  minden
tervével  és  szándékával
azonosulni tudott. 'És hívják nevét:
csodálatosnak,  tanácsosnak,  erős
Istennek,  örökkévalóság  atyjának,
békesség fejedelmének!'  (Ésa 9:6).  Ő
az, 'a kinek származása eleitől fogva,
öröktől fogva van.' (Mik 5:2). És Isten
Fia is kijelenti Önmagáról: 'Az Úr az ő
útának kezdetéül szerzet engem; az ő
munkái  előt  régen.  Örök  időktől
fogva  felkenetem...  Mikor
megállatpítá  e  földnek
fundamentomait, mellete valék mint
kézmíves,  és  gyönyörűsége  valék
mindennatp,  játszva  ő  előte  minden
időben.' (Péld 8:22-30). (Pátriárkák és
próféták, 34. old.)

ISTEN VALÓSÁGOS FIA-E
JÉZUS ????

„A  Szentírás  világosan  megmutatja,
milyen katpcsolat van Isten és Krisztus
közöt,  jellemüket  és  egyéniségüket
tpedig  legalább  ilyen  világosan  tárja
elénk.” (A nagy orvos lábnyomán, 421.
old.)

„'Ezt  az  Isten  fejedelemmé  és
megtartóvá  emelte  jobbjával,  hogy
adjon  az  Izráelnek  bűnbánatot  és
bűnöknek bocsánatát.'  [Csel  5:31].  Ő
tökéletes áldozatot hozot; mert 'úgy
szerete  Isten  e  világot,  hogy  az  ő
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egyszülöt  Fiát  adta'  –  nem  egy
teremtett  fút,  amilyenek  az
angyalok,  nem  is  egy  fogadott
fút,  amilyenek  a
megkegyelmezett  bűnösök,
hanem  a  Fiút,  aki  születésénél
fogva Atyja valóságának képmása,
teljes  minden  Ő  fényességével,
fenségével  és  dicsőségével,  aki
egyenlő  Istennel  hatalomban,
méltóságban  és  isteni
tökéletességben.  Őbenne  lakozék  az
Istenségnek egész teljessége testileg.”
(Az idők jelei, 1895. május 30.)

„Az  Örök  Atya,  a  változhatatlan,
odaadta  egyszülött  Fiát,
kiszakította kebléből valóságának
képmását,  és  őt  küldte  el  a  földre,
hogy  kinyilatkoztassa  az  emberiség
iránti mérhetetlen szeretetét.” (Review
& Herald, 1895. július 9.)

„Isten  Krisztus  Atyja;  Krisztus  Isten
Fia.  Krisztus felmagasztaltatott, és
egyenlővé  tétetett  Atyjával. Isten
minden  terve  nyitva  áll  Fia  előt.”
(Bizonyságtételek VIII, 268. old.)

„Mielőt  e  világ  alatpjait  lerakták
volna,  Krisztus,  az  Atya  Egyszülöte
elkötelezte  magát,  hogy  ha  Ádám
vétkezne,  Ő  lesz  az  emberi  nem
Megváltója. ...

Testélétele  után  új  értelemben  is
hordhatta már az Isten Fia címet.
Ezt  mondta  az  angyal  Máriának:  'A
Szent  Lélek  száll  te  reád,  és  a
Magasságosnak  ereje  árnyékoz  meg
téged; azért a mi születik is szentnek

hivatik,  Isten  Fiának.'  (Lk  1:35).
Azáltal, hogy egy emberi lény Fiaként
is  megszületet,  új  értelemben lett
Isten  Fia.  Így  jöt  el  világunkra  –
Isten  Fiaként,  mégis  születés  által
szövetségre létpve az emberi nemmel.”
(Szemelvények I, 226, 227. old.)

KICSODA MINDEN
LÉTEZŐNEK FORRÁSA ????

„Krisztus  mindent  Istentől  katpot,
azzal  a  szándékkal,  hogy  mindent
tovább is adjon. Így van ez a mennyei
udvarokban, ahol Ő minden teremtet
lény  felé  szolgál :  az  Atya  élete
mindenkire  kiárad  a  szeretett
Fiún keresztül; és minden a Fiún
keresztül tér vissza:  a  dicséret és
az örömteli szolgálat, a mindenek
hatalmas  Forrása  iránti  szeretet
áradatával  egyetemben. Így
Krisztus  által  tökéletessé  válik  az
áldások  körforgása,  így  lesz
nyilvánvaló  a  nagy  Adományozó
jelleme,  s  az  élet  törvénye.”  (Jézus
élete, 21. old.)

„A  tprófétának  ekkétptp  jelent  meg
látomásban  ama  nagy  és  ünnetpélyes
natp,  amelyen  az  emberek  életét  és
jellemét átvizsgálja az egész föld Bírája,
amikor is minden ember „cselekedetei
szerint”  lesz  megítélve.  Az  Öregkorú
maga  Isten,  az  Atya.  Így  szól  a
zsoltáros:  'Minekelőte  hegyek  letek,
és  föld  és  világ  formáltaték,  öröktől
fogva mindörökké te vagy Isten.' (Zsolt
90:2).  Ő,  aki  minden  létezőnek
forrása,  aki  minden törvény kútfeje,
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Ő fog elnökölni az ítéletben. És a szent
angyalok  fognak  tanúskodni,  és
'tízezerszer tízezer és ezerszer ezer' lesz
jelen e hatalmas tárgyaláson.” (A nagy
küzdelem, 479. old.)

HOGY LEHET ISTEN

EGYSZERRE MINDENÜTT
JELEN ????

„A Biblia nem úgy tárja fel előtünk a
magasságban  és  szentségben  lakozó
Istent,  mint  aki  csendben  és
magányosan tétlenkedik, hanem mint
akit  tízezerszer  tízezer  és  ezerszer
ezer szent lény vesz körül szüntelen,
mind  tparancsára  várva.  Ezeken  a
hírnökökön  keresztül  állandó
katpcsolatban van egész birodalmával.
Lelke által pedig mindenütt jelen
van.  Lelke és  angyalai  tevékenysége
által segíti az emberek fait.” (A nagy
orvos lábnyomán, 417. old.)

HONNAN ERED A LÉLEK ????

„Ő  [Krisztus]  azt  akarja,  hogy  övék
legyen a világmindenség legnagyobb
befolyása,  amely  a  minden  hatalom
forrásából  áramlik.  Szükségük  van
egy  olyan  hatalomra,  amellyel
ellenállhatnak  a  gonosznak,  egy
hatalomra, amelyen sem a föld, sem a
halál,  sem  a  tpokol  nem  vehet  erőt,
egy  hatalomra,  amely  lehetővé  teszi
számukra,  hogy  Krisztushoz
hasonlóan  győzzenek.”  (Jézus  élete,
679, 680. old.)

„Az  angyalok  soha  ezelőt  nem
hallotak  még  ilyen  imádságot.  Alig
várják,  hogy  szeretet
Parancsnokuknak  közvetíthessék  a
bizonyosság  és  a  bátorítás  üzenetét.
De  nem;  maga  az  Atya  válaszol
most  Fia  könyörgésére.
Közvetlenül  trónjától  sugárzanak
ki  dicsőségének  fénysugarai. Az
egek  megnyílnak,  és  a  Megváltó
fejére  leszáll  a legtisztább világosság
galamb formájában,  – és ez a jelkétp
illeti  őt  meg leginkább,  a  szelídet  és
alázatosat.” (Jézus élete, 112. old.)

„Az  angyalok  soha  ezelőt  nem
hallotak  még  ilyen  imádságot,  mint
amilyet  Krisztus  mondot  el
keresztségekor; etpekedve várták, hogy
hadd  vihessék  el  az  Atya  üzenetét
Fiának. De nem! Közvetlenül az Atya
trónjától  sugárzott  ki  az  Ő
dicsőségének  fénye. Az  egek
megnyíltak  és  a  dicsőség  sugarai  a
megfényesítet  aranyhoz  hasonló
tündökléssel megnyugodtak Isten Fián,
mintegy  galamb  formájában.  A
galambforma  Krisztus  szelídségét  és
kedvességét  jelkétpezte.  ...  A megnyílt
egekből e szavak hangzotak el: 'Ez az
én  szeretet  Fiam,  akiben  én
gyönyörködöm'  ...  Noha  Isten  Fia
emberi természetet vet magára, Jehova
mégis  saját  hangjával  biztosítota  Őt
arról,  hogy  Ő az  Örökkévalónak  Fia.
Isten e  Fia  felé  való  megnyilatkozása
azt fejezte ki,  hogy Ő az emberiséget
szeretet Fia érdemeire való tekintetel
fel kívánja emelni.” (Hogy megismerjem
Őt, 31. old.)
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A SZENT LÉLEK ???V ISTEN

LEHELETE

„Nagy munka áll  előtünk; és az élő
hírnököknek  ajtót  kell  nyitni  az  élő
Isten  Lelke  előt,  hogy  az  igazság
hatalommal  szólalhasson  meg.  A
Szent  Lélek  nélkül,  Isten  lehelete
nélkül a lelkiismeret alszik, és a lelki
élet haldoklik. Hacsak nem tér meg az
ember  őszintén Istenhez;  hacsak az
Isten  életadó  lehelete  nem
eleveníti  meg  a  lelket  a  lelki
életre ;;;;  hacsak  az  igazság  hirdetőit
nem a mennyei elvek vezérlik, akkor
nem  a  romolhatatlan  magból
születek,  amely  tpedig  él  és
megmarad  örökké.  Hacsak  nem úgy
bíznak  Krisztus  igazságában,  mint
egyetlen biztonságukban; hacsak nem
az ő jellemét tükrözik vissza és nem
az  ő  lelkületével  járnak,  akkor
mezítelenek; akkor nincsen rajtuk az
igazság  tpalástja.  A  holtak  gyakran
győzteseknek  tűnhetnek  az  élők
szemében;  mivel  akik  egyéni
elméleteket  ötölnek  ki  a  megváltás
mibenlétéről,  azokban  Isten  nem
tudja kimunkálni sem az akarást, sem
a cselekvést jó kedvéből.”  (Review &
Herald, 1908. december 3.)

A SZENT LÉLEK ???V KRISZTUS
ÉLETE

„A Lélek bennünk lakozása. – A Szent
Lélek  befolyása  Krisztus  élete  az
emberi  lélekben.  Mi  nem  tudunk
szemtől  szembe  Krisztussal

beszélgetni, de Szent Lelke mindenhol
egyaránt  közel  van  hozzánk.  Ez
munkálkodik  mindenkiben  és
mindenki  által,  aki  befogadta
Krisztust.  Azok,  akik  ismerik  a
bennük  lakozó  Lelket,  a  Lélek
gyümölcseit  fogják  teremni,  melyek
ezek  –  szeretet,  öröm,  békesség,
béketűrés,  szívesség,  jóság,  hűség”
(41.  kézirat,  1897,  idézi  a  Hetednapi
adventista  bibliakommentár,  6.  köt.,
1112. old.)

„Krisztus  kijelentete,  hogy
mennybemenetele  után  elküldi
egyházának  királyi  ajándékát,  a
Vigasztalót,  aki  az  Ő helyét  hívatot
átvenni. A Vigasztaló a Szent Lélek,
– az Ő életének lényege [angolban:
soul – a ford.], egyházának hatóereje,
a világ világossága és élete.  Lelkével
Krisztus  egy  megbékítő  befolyást
küld,  és  egy  olyan  hatalmat,  amely
kétpes  elvenni  a  bűnt.”  (Ma  Istennel,
257. old.)

„A Szent Lélek a lelki élet lehelete az
emberi  lélekben.  A  Lélekből  való
részesülés:  Krisztus  életéből  való
részesülés.  Ez  Krisztus
tulajdonságaival  ruházza  fel
befogadóit. Csak azok a tprédikátorok
kétpviselhetik  az  egyházat,  akiket
ilyen  módon  tanít  az  Isten,  akikben
belülről  munkálkodik  a  Lélek,  és
akiknek  életében  Krisztus  élete
valósággá  válik.”  (Jézus  élete,  805.
old.)

„Mindenki,  aki  testét,  lelkét  és
szellemét  odaszenteli  Istennek,
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megtatpasztalja,  hogy  fzikai  és
szellemi  ereje  szüntelen  megújul.
Rendelkezésükre  áll  a  menny
kifogyhatatlan  tárháza.  Krisztus
nekik  adja  tulajdon  lelkének
leheletét, tulajdon életének életét.
A  Szent  Lélek  teljes  erőbedobással
munkálkodik a szívben és az elmében.
Isten  kegyelme  megnöveli  és
megsokszorozza  kétpességeiket,  és  az
isteni természet minden tökéletessége
segítségükre  siet  a  lélekmentés
munkájában.” (Jézus élete, 827. old.)

„A  szőlőtőke  nedve  a  gyökértől  a
vesszőkig  áramlik,  biztosítja  a
növekedést,  virágokat  és  gyümölcsöt
terem. Így a Szent Lélek életadó ereje
is  az  Üdvözítőtől  árad  ki,  áthatol  az
emberi lelken, megújítja szándékait és
vágyait,  és még a gondolatokat is az
Isten  akarata  iránti  engedelmességre
hangolja. Befogadóját ezáltal kétpessé
teszi arra,  hogy a szent cselekedetek
gyümölcseit  teremje.”  (Apostolok
története, 284. old.)

„Krisztus  így  szólt  tanítványaihoz:
'Én  vagyok  a  szőlőtő,  ti  a
szőlővesszők.' Bár el kellett hagynia
őket,  Vele  való  lelki  közösségük
nem  változhatott  meg.  Azt
mondta,  hogy  a  szőlővessző  és  a
szőlőtő  közötti  kapcsolat  a
tanítványok  Őhozzá  való
viszonyát  jelképezi.  Az  ágacska
beoltatik  az  élő  szőlőtőbe,  és
rostjai és erei vele eggyé nőnek. A
szőlőtő  élete  lesz  a  szőlővessző
élete  is.  Így  a  vétkek  és  bűnök
miatt  halott  lélek  a  Krisztussal

való  kapcsolaton  keresztül  életet
nyer.  Az  egyesülés  az  Őbenne,
mint személyes Megváltóban való
hit  által  valósul  meg. A  bűnös
egyesíti  gyengeségét  Krisztus
erejével,  ürességét  Krisztus
teljességével,  esendőségét  Krisztus
győzedelmes  hatalmával.  Krisztus
értelmével  gondolkodik.  Krisztus
emberi  természete  megérintete
emberi  természetünket,  és  a  mi
emberi  természetünk is  megérintete
az  isteni  természetet.  Így  tehát  a
Szent  Lélek  hatására  válik  az
ember isteni  természet  részesévé.
A  Szeretettre  való  tekintettel
[Isten]  befogadja  őt.”  (Jézus  élete,
675. old.)

„Jézus szerete az embert, és minden
intézkedése  arra  irányult,  hogy  a
vérével  megvásárolt  lelkek  új  életre
születhessenek,  olyan életre, amely
az  ő  tulajdon  életéből  ered,
ahogyan a vessző is a tőből nyeri
életét.  'A kié a Fiú, azé az élet: a
kiben nincs  meg az  Isten Fia,  az
élet  sincs  meg  abban.' [1Jn  5:12].
Akik  hisznek  Krisztusban,  azok
indítékaikat  és  jellemük  mintázatát
Őbelőle  merítik.”  (Ifjúsági  jútmutató,
1895. január 10.)

„Isten  az  Ő  Fiában  felbecsülhetetlen
értékű  ajándékot  adot,  és  az  egész
világot  a  kegyelem  légkörével
vette  körül,  ez  a  kegyelem pedig
legalább annyira valóságos, mint a
földgolyó  körül  keringő  levegő.
Mindazok,  akik  ebből  az  életadó
légkörből  veszik  a  levegőt,  élni
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fognak,  és  éret  férfakká  és  nőkké
növekszenek  majd  a  Krisztus
Jézusban.”  (Jézushoz  vezető  jút,  68.
old.)

A SZENT LÉLEK KRISZTUS
MAGA, MEGDICSŐÜLT

FORMÁJÁBAN

„Jézus szeretne minden tanítványára
rálehelni,  hogy  megszentelő  erejű
lelkének  ihletését  nekik  adhassa,  és
hogy  életadó  befolyását  nétpére
áraszthassa.  Azt  is  világossá  teszi
előtük,  hogy  nem  szolgálhatnak
egyszerre két úrnak, életükben nincs
helye  a  kétfelé  sántikálásnak.
Krisztusnak emberi képviselőiben
kell  laknia,  képességeiken
keresztül  Neki  kell
munkálkodnia,  és  tehetségükben
is  Neki  kell  megnyilvánulnia.  [A
tanítványoknak]  alá  kell
rendelniük  akaratukat  az  ő
akaratának,  és  az  ő  lelkületével
kell  cselekedniük, hogy többé ne
ők éljenek,  hanem Krisztus éljen
bennük.  Jézus  szeretné
tudatosítani  bennük,  hogy  Szent
Lelkének  odaajándékozásával  azt
a dicsőséget adja nekik, amelyet ő
is az Atyától kapott,  hogy ezáltal
népével  együtt  egyek  legyenek
Istenben. Útjainkat  és  akaratunkat
alá kell rendelnünk Isten akaratának,
tudván, hogy az szent, igaz, és jó.” (Az
idők jelei, 1892. október 3.)

„Az  emberi  természet  kötötségei
miat  Krisztus  nem  lehetet  jelen

minden  helyen  személyesen;  ezért
tulajdonkétptpen  [a  tanítványok]
érdekében  állt,  hogy  elhagyja  őket,
visszatérjen  atyjához,  és  elküldje  a
Szent  Lelket,  amely  majd  folytatja
munkáját a földön.  A Szent Lélek Ő
saját maga, az emberi természettől
függetlenül,  annak megkötéseitől
mentesen. [Krisztus]  Szent  Lelke
által mindenhol jelen van.” (Kéziratok,
14. köt., 23. old.)

„A  szent  Lélek  munkája
felmérhetetlenül  hatalmas.  Isten
munkásai  ebből  a  forrásból  merítik
erejüket és hatékonyságukat; a szent
Lélek pedig a vigasztaló, Krisztus
személyes  jelenléte  az  emberi
lélekben.  Mindaz,  aki  egyszerű,
gyermeki  hitel  tekint  fel  Krisztusra,
részesedik  az  isteni  természetből  a
szent  Lélek  munkája  által.  Ha  a
keresztény embert Isten Lelke vezérli,
akkor  tudhatja,  hogy  teljessé  let
abban,  aki  minden  létezőnek  feje.
Ahogyan  Krisztus  megdicsőült
Pünkösd  natpján,  ugyanúgy  az
evangélium befejező munkája által is
meg fog dicsőülni, amikor is elkészíti
nétpét  a  végső  tpróbára,  a  nagy
küzdelmet  lezáró  összecsatpásra.”
(Review & Herald, 1892. november 29.)

AMIKOR KRISZTUS
MEGHALT, AZ Ő ISTENI
ÉLETE (A SZENT LÉLEK)

NEM HALT MEG

„Mikor  Jézus  feltárta  tanítványai
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előt, hogy Jeruzsálembe kell mennie,
hogy  szenvedjen  és  a  főtpatpok  és
írástudók  kezeibe  adasson,  Péter
merészen ellene mondot Mesterének:
'Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez
meg  te  véled.'  Nem  tartota
lehetségesnek  ugyanis,  hogy  Isten
Fiát megöljék. Sátán azt a gondolatot
sugallta neki, hogy ha Jézus az Isten
Fia,  akkor  ő  nem  halhat  meg.”
(Prófétaság lelke, 3. köt., 231. old.)

„Amikor az angyal így kiáltot: 'Atyád
szólít  téged!,'  akkor  az,  Aki  ezt
mondta:  'leteszem  az  én  életemet,
hogy  újra  felvegyem  azt,'  és  ezt:
'Rontsátok le a temtplomot, és három
natp alat megétpítem azt,'  visszatért a
sírból  abba  az  életbe,  ami  Őbenne
lakozot. Az emberi természete halt
meg,  az  isteni  nem. Krisztus  most
tpedig kijelenti József bérelt sírja felet
is: 'Én vagyok a feltámadás és az élet.'
Krisztus  istenségében  bírt  azzal  a
hatalommal,  amely  kétpes  eltétpni  a
halál  béklyóit.  Kijelenti,  hogy  élete
van  Önmagában,  és  megeleveníthet,
akit csak akar.” (Hetednapi adventista
bibliakommentár, 5. köt., 1113. old.)

„Amikor  a  hatalmas  angyal  így
kiáltot Krisztus sírjánál: 'Atyád szólít
téged!,'  akkor  az  Üdvözítő  előjöt  a
sírból annak az életnek erejével, ami
Őbenne volt. ...

Krisztus  istenségében  bírt  azzal  a
hatalommal,  amely  kétpes  eltétpni  a
halál béklyóit.” (Jézus élete, 785. old.)

A SZENT LÉLEK

TÁMASZTOTTA FEL
KRISZTUST

„Most  tpedig  azok,  akik  részesültek
Isten  Lelkében,  noha  holtak  voltak
vétkeik  és  bűneik  miat,  meg fogják
tatpasztalni  a  Jézus  Krisztust
halottaiból is feltámasztó hatalom
élénk tevékenységét.  A Szent Lélek
életadó ereje  feltámasztja  azokat,
akik  felismerik  elesettségüket,
hitel  Jézushoz  jönnek,  és  bűneiket
megvallják.  ...  Egyedül  Isten  Lelke
kétpes megtisztítani  és  megtartani  az
embert.  Az  emberi  lélekben  végzet
munkájával  megeleveníti  a  holtakat,
és  felszabadítja  a  lelkeket  a  bűn
rabságából,  ugyanis  ez  vetete  az
embert  a  törvény  kárhoztatása  alá,
hogy  harag  és  nyomorúság  legyen
minden  gonoszt  cselekvő
osztályrésze.”  (Az  idők  jelei,  1894.
november 5.)

„'Ő benne vala az élet, és az élet vala
az  emberek  világossága'  (Jn  1:4).  It
nem fzikai életről van szó, hanem a
halhatatlanságról,  arról  az  életről,
amely  egyedül  Istenre  jellemző.  Az
Ige, aki az Istennél volt,  és aki Isten
volt,  ezzel  az  életel  bírt.  A  fzikai
életből minden egyes ember részesül.
Ez  se  nem  örökkévaló,  se  nem
halhatatlan;  mivel  Isten,  az  Életadó,
visszaveszi azt. Az embernek nincsen
hatalma  az  élete  felet.  Azonban  a
Krisztusban  lakozó  élet  nem
kölcsönkapott  élet.  Ezt  az  életet
senki  sem  veheti  el  Tőle.  'Én
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teszem  le  azt  én  magamtól'  (Jn
10:18), mondta. Az Őbenne lakozó
élet  eredeti,  nem  kölcsönkapott,
nem származtatott élet. Ez az élet
nincs  meg  az  emberben,  csak
Krisztus  által  lehet  birtokolni.
Nem  lehet  megszolgálni;  ez  ingyen
ajándékként  adatik  annak,  aki
személyes  Megváltójaként  hisz
Krisztusban.  'Az  tpedig  az  örök  élet,
hogy  megismerjenek  téged,  az
egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél,
a  Jézus  Krisztust.'  (Jn  17:3).  A  világ
számára  nyitva  áll  az  élet  forrása.”
(Szemelvények I,  296,  297.  old.,  –  Az
idők jelei, 1897. átprilis 8.)

„Krisztus  egy  testé  let  mivelünk,
hogy  mi  egy  lélekké  lehessünk
Ővele.  Ennek  az  egyesülésnek
hátterén jöhetünk elő sírjainkból,
–  ez  nem  egyszerűen  Krisztus
hatalmának  megnyilatkozása,
hanem  hit  által  miénk  lett  az  Ő
élete. Azok,  akik  látják  Krisztus
valódi jellemét,  és szívükbe fogadják
Őt,  örök  életel  bírnak.  Krisztus  a
Lélek  által  lakozik  bennünk ;;;;  és
Isten Lelke, melyet hitel fogadhatunk
szívünkbe, megkezdi bennünk az örök
életet.” (Jézus élete, 388. old.)

„[A  hívő]  meghalhat  bár,  ahogy
Krisztus  is  meghalt,  de  az  Üdvözítő
élete  benne  marad.  Élete  Krisztussal
együt el  van rejtve az Istenben.  'Én
azért  jötem,  hogy  életök  legyen,  és
bővölködjenek',  mondta  Jézus.  Ő
munkálja  azt  a  folyamatot,  amely
során  a  hívők  eggyé  lesznek  Vele
ebben  az  életben,  hogy  egyek

lehessen Vele az örökkévalóságban is.
...

És az utolsó natpon tulajdon részeként
fogja  őket  feltámasztani.  ...  Krisztus
eggyé let velünk,  hogy mi is  egyek
lehessünk  Ővele  istenségében.”
(Maranatha, 301. old.)

AZ EMBER LELKE

KÜLÖNVÁLASZTHATÓ
TESTÉTŐL

„Személyazonosságunk megőrződik a
feltámadáskor,  de azok az anyagok
és  elemek,  amelyek  a  sírba
kerültek,  nem.  Isten  csodás  művei
rejtélyesek az ember előt. A lélek, az
ember  személyisége  visszatér
Istenhez,  hogy  megőriztessék.  A
feltámadáskor  azonban  minden
ember  visszakapja  saját
személyiségét.  Isten  a  maga
idejében előhívja majd a holtakat,
hogy  újra  beléjük  adja  az  élet
leheletét,  és  megszáradt
csontjaikat  életre  szólítsa.
Ugyanolyan alakkal kelnek majd
életre,  de  mentesek  lesznek
minden  betegségtől  és
fogyatéktól.  Ugyanazokkal  az
egyéni  ismertetőjelekkel  fognak
bírni,  így  a  barátok
megismerhetik  majd  egymást.
Istennek  nincsenek  olyan
természeti  törvényei,  amelyek
arra  engednének  következtetni,
hogy  Isten  ugyanazokból  az
anyagi  részecskékből  akarja  újra
felépíteni  az  embert,  mint
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amelyek  a  halál  előtt  alkották  a
testet.  Isten  olyan testet  szeretne
adni  a  meghalt  igazaknak,
amelyben  gyönyörködhet.”
(Hetednapi  adventista
bibliakommentár, 6. köt., 1093. old.)

MILYEN ÉRTELEMBEN
EGYEK ISTEN ÉS KRISZTUS ????

„A Krisztus és az Ő tanítványai közöt
fennálló  egység  nem teszi  semmissé
egyikük  személyiségét  sem.  Egyek
céljaikban,  gondolkodásukban  és
jellemükben,  de  nem  személyükben.
Isten  és  Krisztus  is  ilyen
értelemben  egyek.”  (A  nagy  orvos
lábnyomán, 422. old.)

MI A LÉLEK

KÖZBENJÁRÁSA ????

„Nekünk nem egyszerűen Krisztus
nevében  kell  imádkoznunk,
hanem  a  Szent  Lélek  ihletésével
is. Ez a magyarázata annak, hogy
a  Lélek  is  'esedezik  mi  érettünk
kimondhatatlan
fohászkodásokkal.'  (Róm  8:26).
Isten  örömmel  válaszol  az  ilyen
imákra.  Ha komolyan és  odaszántan
sóhajtunk  fel  imában  Krisztus
nevében,  akkor ez az odaszánás már
önmagában  is  biztosíték  Isten
ígéretére,  hogy  Ő  válaszolni  fog
imádságunkra  'véghetetlen  bőséggel
[...],  feljebb  hogynem  mint  kérjük
vagy elgondoljuk.' (Ef 3:20).” (Krisztus
példázatai, 147. old.)

„Csak  egyetlen  csatornán  keresztül
közelíthetünk  Istenhez.  Imádságaink
csak  egyetlen  név  által  juthatnak  el
őhozzá,  –  ez  a  név  tpedig  a  mi
közbenjáró  Urunk  Jézusunké.  Az  Ő
Lelkének  kell  könyörgéseinket
ihletnie.  A  szentélyben  tilos  volt
idegen tüzet  használni  az  Isten előt
meglóbált  füstölőknél.  Hasonlókétptp,
magának az Úrnak kell égő vágyat
gyújtania  szíveinkben,  hogy
imádságaink  meghallgatásra
találjanak előte. A bennünk lakozó
Szent  Léleknek  kell  érettünk
esedeznie,  kimondhatatlan
fohászkodásokkal.”  (Review  &
Herald, 1897. február 9.)

„Közbenjárónk,  Krisztus,  és  a  Szent
Lélek  szüntelenül  közbenjár  az
emberért,  de  a  Lélek  nem  úgy
esedezik  érettünk,  ahogyan
Krisztus, aki a világ megalapítása
óta  kiontott  vérét  mutatja  fel;
mert a Lélek szívünkön keresztül
munkálkodik, és bűnbánó, dicsérő
és  hálaadó  imákat  vált  ki
belőlünk.  A  hálaadás,  amely
ajkunkról  árad,  a  Lélek
munkájának  eredménye,  mely
lelkünk húrjait pendíti meg, szent
gondolatokat  és  a  szív  zenéjét
keltve  életre  bennünk.”
(Szemelvények I, 344. old.)

JÉZUS MILYEN
KAPCSOLATBAN VOLT

ISTENNEL A MENNYBEN ????

„A nagy Alkotó egybehívta a menny
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lakosait,  hogy  az  angyalok
jelenlétében  is  különleges
megtiszteltetésben  részesítse  Fiát.  A
Fiú az Atyával együt ült a trónon, és
a  szent  angyalok  mennyei  seregei
köréjük gyülekeztek.  Ekkor az Atya
kijelentette, hogy Ő maga rendelte
el,  hogy  Krisztus,  az  Ő  Fia,
egyenrangú  legyen  Ővele;  azaz
hogy  Fia  jelenlétére  úgy  kell
tekinteni, mintha az az Ő jelenléte
lenne.  A  Fiú  szavára  ugyanolyan
készségesen  kell  hallgatni,  mint
az Atya szavára. Fiát Ő ruházta fel
hatalommal,  hogy  vezesse  a
mennyei  seregeket. Fiának
különleges  szeretpet  szánt  abban,
hogy  Vele  közösen  együt
munkálkodva megteremtsék a földet,
és minden élőt. A Fia az Ő akaratát és
terveit fogja véghez vinni, de semmit
sem tesz Önmagától. Az Atya akarata
fog Benne teljesülni.

Lucifer  irigy  és  féltékeny  volt  Jézus
Krisztusra.  Azonban  amikor  minden
angyal  meghajolt  Jézus  előt,  hogy
elismerje  teljhatalmát,  hatáskörét  és
jogos uralmát, akkor velük együt ő is
meghajolt ;  szíve  azonban  tele  volt
irigységgel  és  gyűlöletel.  Krisztus
betekintést  nyerhetet  Isten
különleges  terveibe,  Lucifer  azonban
nem  volt  feljogosítva  erre.  Nem
értete azokat, de nem is volt szabad
tudnia Isten terveiről.  Krisztust  ezzel
szemben a menny egyeduralkodójaként
ismerték  el,  Ő  Isten  erejével  és
hatalmával  bírt. Lucifer  úgy  vélte,
hogy az angyalok inkább őt kedvelik.

Felmagasztalt állatpota mégsem váltot
ki belőle hálát és dicséretet Alkotója
iránt.  Isteni  magasságokba  vágyot.
Önmaga  előt  tetszelget,  és  tudta,
hogy  az  angyalok  megbecsülik  őt,
mivel  különleges  küldetése  volt.  A
nagy Alkotó  mellet állt,  és  az  örök
Istent  körülvevő  dicsőséges
fénysugarak  szüntelen  áradtak  rá.
Azon elmélkedet, hogy az angyalok
milyen  örömteli  fürgeséggel  hajtják
végre  tparancsait.  Vajon  az  ő  ruhái
nem fényesek és gyönyörűek?  Miért
kellene Krisztust nagyobb tisztességben
részesíteni, mint őt?

Elégedetlenkedve,  és  Jézus  Krisztus
iránti irigységgel tele elhagyta az Atya
közvetlen  közelségét.  Összehívta  az
angyali  sereget,  de  valódi  céljait
elrejtete. Elkezdet beszélni a témáról,
azaz  önmagáról.  Megbántot
áldozatként  ecsetelte,  hogy  Isten
mikétptpen részesítete Jézust előnyben
vele  szemben,  őt  tpedig  elhanyagolta.
Azt mondta nekik, hogy az angyalok
eddigi édes szabadságának hamarosan
vége szakad.  Mert  micsoda uralkodót
helyeztek föléjük, hogy azonnal szolgai
módon kell tisztelniük őt? Kijelentete
előtük,  hogy azért  hívta  őket  egybe,
hogy biztosítsa őket, hogy ő soha többé
nem  fogja  elnézni,  hogyan  fosztják
meg őt és társait jogaiktól; hogy soha
többé  nem  hajol  meg  Krisztus  előt;
hogy magának követeli azt a tiszteletet,
ami eredetileg őt illetné meg, és hogy
felajánlja vezetését mindazoknak, akik
hajlandóak  követni  őt  és  hallgatnak
szavára.
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Vita  robbant  ki  az  angyalok  közöt.
Lucifer  és  szimtpatizánsai  Isten
kormányzatának  megreformálását
követelték.  Elégedetlenek  és
örömtelenek  voltak,  mivel  nem
tekinthetek bele az Ő kikutathatatlan
bölcsességébe, és nem tudhaták meg,
mi  volt  Isten  célja  azzal,  hogy  oly
mértékben  felmagasztalta  Fiát,
hogy  korlátlan  hatalmat  és
irányítást  helyezet  kezébe.  A  Fiú
uralma  ellen  lázadtak.”  (A
megváltás története, 13-15. old.)

MEGBÍZHATUNK-E AZ
ÚTTÖRŐKBEN ????

„Ha  olyan  emberek  jönnek  közénk,
akik akár csak egy cöveket vagy egy
támtpillért  is  el  akarnak  mozdítani
abból az alatpzatból, melyet Isten az Ő
Szent  Lelke  által  erősítet  meg,
szólaljanak  fel  bátran  művünk
idősödő úttörői, és hadd szóljanak
a  holtak  is  azáltal,  hogy  cikkeik
újra  kinyomtatásra  kerülnek
folyóiratainkban.  Gyűjtsük  össze
az isteni világosság sugarait,  amit
Isten  népének  adott,  ahogy
lépésről  lépésre  vezette  őket  az
igazság ösvényén. Ez  az  igazság  ki
fogja állni az idő tpróbáját.” (62. kézirat,
1905,  6.old.  „Figyelmeztetés  hamis
elméletek  ellen,”  1905.  május  24.  –
Kéziratok I, 1905, 55. old.)

„Némelyek  még  mindig  életben
vannak azok közül,  akik részt vetek
ezen  igazság  megalatpozásában.  Isten
kegyelmesen megőrizte életüket, hogy

– János atpostolhoz hasonlóan – életük
végéhez  közeledve  újra  és  újra
elmondhassák  azt  a  tatpasztalatot,
amelyen  keresztülmentek.  Elhunyt
zászlóvivőinknek  tpedig  újra  szólniuk
kell  munkáik  újranyomtatása  által.
Utasítást  katptam  arra,  hogy  ilyen
módon  kell  hangjukat  hallatni.
Bizonyságot kell tenniük afelől,  hogy
mi  a  jelen  kor  számára  hirdetendő
igazság.

Nem  szabad  elfogadnunk  az  olyan
emberek  beszédét,  akik  hitünk
különleges  tpontjaival  ellentétes
üzenetet  hirdetnek.  Sok  Igét
összegyűjtenek  és  felhalmozzák
azokat  bizonygatot  elméleteik
alátámasztására.  Ezt  újra  és  újra
megteték az  elmúlt  ötven évben.  És
bár  az  Írások  Isten  becses  szavát
kétpezik,  óriási  tévedéshez  vezet,  ha
helytelen alkalmazásuk által akár csak
egyetlen támtpillér is elmozdul az Isten
által az elmúlt ötven évben fenntartot
alatpzatból. Aki így alkalmazza az Igét,
az nem ismeri a Szent Lélek csodálatos
bizonyságtételét,  mely  erővel  és
hatalommal  hatota  át  az  Isten
nétpéhez  érkező  eddigi  üzeneteket.”
(Tanácsok  íróknak  és  szerkesztőknek,
1905, 32. old.)

„Egy  dolog  bizonyosan  meg  fog
valósulni hamar, – a nagy hitehagyás,
amely  most  fejlődik  és  növekszik  és
erősödik,  egészen  addig,  amíg  az  Úr
hangos  kiáltással  le  nem  száll  a
mennyből.  Felekezeti  hitünk  eredeti
alatpelveihez  kell  ragaszkodnunk,  és
határozotan  létptekkel  kell
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növekednünk a hitben. Végig meg kell
őriznünk a hitet, amelyet Isten Szent
Lelke  alatpozot  meg  tatpasztalatunk
korai  eseményeitől  kezdve  egészen
korunkig. ...

Az  elmúlt  ötven  évben  hitünk
alatpelveinek  egyetlen  jótája  sem
homályosodot  el;  ugyanolyan
bizonyosak,  mint  mikor 1844-ben,  az
idő elmúltával hatalmas és csodálatos
bizonyságok  kíséretében  elnyertük
őket.  ...  Nincs  szó,  amit
megváltoztattunk  vagy
visszavontunk  volna.  Amelyről  a
Szent  Lélek  is  bizonyságot  tett  a
nagy  csalódás  után,  az  idő
elmúltával,  az  az  igazság  szilárd
alapzata.  Az  igazság  oszlopai
megnyilatkoztak  előttünk,  és  mi
elfogadtuk  ezeket  az  alapelveket,
hogy  azzá  tegyenek  bennünket,
amik  vagyunk  –  hetednapi
adventistákká,  akik  megtartják
Isten  parancsolatait  és  a  Jézus
hitét.” (Különleges bizonyságtételek, B
sorozat, 1905. december 4., 57, 58. old.)

„Soraink  közöt  sokan  vannak,  akik
nem  értékelik  kellőkétptpen,  hitünk
milyen  szilárd  alapokra  lett
helyezve.  Férjem,  Bates  vén,  Pierce
atpó,  [Hiram]  Edson  vén,  és  más
értelmes, nemes és igaz emberek, akik
közötünk  voltak,  az  1844-es  idő
elmúltával  rejtet  kincsként  keresték
az  igazságot.  Találkoztunk  a
testvérekkel,  és  buzgó  imádsággal

kutatuk  az  Írásokat.  Sokszor  késő
éjszakáig  együt  maradtunk,  sőt,
olykor  egész  éjszaka  világosságért
imádkoztunk, és az Igét kutatuk. Ezek
a testvérek  újra  és  újra  összeültek  a
Biblia  tanulmányozására,  hogy
megértsék  a  jelentését,  és
felkészüljenek,  hogy  hatalommal
taníthassák  azt.  Amikor  eljutotak  a
tanulmányozásban arra a tpontra, hogy
ezt  mondták:  'Nem tehetünk  többet,'
olyankor  Isten  Lelke  szállt  reám.
Elragadtatam látomásban, és az étptpen
tanulmányozot  igeszakaszokról
világos magyarázatot katptam, továbbá
arra vonatkozó utasításokat is, hogyan
munkálkodjunk  és  tanítsunk
hatékonyan.  Így  nyertünk
világosságot,  mely  segítet  a
Krisztusra,  küldetésére  és  tpatpságára
vonatkozó  írások  megértésében.  Az
igazság láncolata nyilatkozott meg
előttem  attól  az  időtől  fogva
egészen addig, míg belépünk Isten
városába,  én  pedig  másokkal  is
megosztottam  az  Úrtól  kapott
tanítást. ...

Miféle  befolyás  az,  amely
történelmünknek  ezen  szakaszában
arra  vezet  embereket,  hogy
alatomosan és erélyesen törekedjenek
hitünk  alatpzatának  lerontására?  Ezt
az  alapzatot  munkánk  kezdetén
imádságos  igekutatás  és  mennyei
kijelentés által fektettünk le. Ezen
építkeztünk  az  elmúlt  ötven
évben.” (Szemelvények I, 206, 207. old.)
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VI. MIT MONDTAK AZ ÚTTÖRŐK ???0

AZ 1872-ES HITELVEKBŐL

Az Istenségről

„I. Egy Isten van, egy személyes, lelki
lény,  aki  mindeneknek  teremtője,
mindenható,  mindentudó  és
örökkévaló;  akinek  bölcsessége,
szentsége, jogossága, jósága, igazsága
és  kegyelme  végtelen;  aki
változhatatlan,  és  mindenhol  jelen
van  kétpviselője,  a  Szent  Lélek  által.
(Zsolt 139:7).

II. Egy az Úr, a Jézus Krisztus, az Örök
Atya  Fia,  aki  által  teremtetet  a
mindenség,  és  aki  által  fenn  is
tartatik.  Magára  vete  Ábrahám
magvának  természetét  elbukot
fajunk  megváltása  érdekében,  és
közötünk  lakozot.  Kegyelemmel  és
igazsággal  volt  teljes,  és  tpéldaértékű
életet  élt  előtünk.  Meghalt,  hogy
áldozatunk legyen, és feltámasztatot
megigazulásunkért.  Felment  a
magasságba,  hogy  egyedüli
közbenjárónk  legyen  a  mennyei
szentélyben,  ahol  kiontot  vérének
érdeme  által  bocsánatot  kér  és
elfedezést  nyer  mindazok  bűnéért,
akik igaz bűnbánatal járulnak hozzá.
Mielőt elfoglalja királyi trónját, tpatpi
szolgálatának lezárásaként az említet
bűnökért még egy nagy engesztelést
fog végezni, melynek eredményeként
minden bűn eltöröltetik (Csel 3:19), és

kitakarítatik a szentélyből, amint az a
lévitai  tpatpság  szolgálatában  is
megmutatkozik,  mely  árnyéka  és
előkétpe  Urunk  mennyei
szolgálatának.  (Lásd:  3Móz  16;  Zsid
8:4,5;  9:6,7  stb.)”  (A  hetednapi
adventisták  által  tanítot és  gyakorolt
hitbéli  alapelvek  nyilatkozata,  1872,
Batle Creek, Michigan)

IDÉZETEK AZ ÚTTÖRŐKTŐL

James White

„Az  átvit  értelmet  keresők  úgy
veteték  el,  illetve  tagadták  meg  az
egyedüli  Úr Istent,  és a mi Urunkat,
Jézus  Krisztust,  hogy  először  is
alkalmazták  régi,  bibliátlan,
Szentháromságos hitvallásukat, ti.
hogy  Jézus  Krisztus  az  örökkévaló
Isten, bár ezt egyetlen igehellyel sem
tudják alátámasztani, míg számunkra
a  Szentírás  bőséges  bizonyítékkal
szolgál,  mely  világosan  megmutatja,
hogy Ő az örök Isten Fia.”  (Levél  A
hajnalcsillagban, IX.,18466. január 24.)

„Azt állítani, hogy a Fiú és atpostolainak
szavai  az  Atya  tparancsolatai,  olyan
messze  van  az  igazságtól,  mint  az
ősrégi  Szentháromság-hívő
képtelenség,  mely  szerint  Jézus
Krisztus  az  egyetlen  igaz  és
örökkévaló  Isten.”  („A  Jézus  hite”,
Review & Herald, 1852. augusztus 5.)
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J. N. Andrews

„És  ami  az  Isten  Fiát  illeti,  őt  is
kizárhatjuk, mivel neki Isten volt
az  Atyja,  és  az  örökkévalóság
valamely  pontján  régen,  az  ő
napjainak is volt kezdete. Tehát ha
Pál  szavait  abszolút  értelmükben
vennénk,  az  egész  világegyetemben
nem  találnánk  egyetlen  lényt  sem
Istenen,  az  Atyán  kívül,  aki  atpa
nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül
való;  akinek sem natpjainak kezdete,
sem  életének  vége  nincs.  Mégis,
bizonyára senkiben sem merül fel egy
tpillanatig  sem,  hogy  Melkisédek  az
Atya Isten let volna.”  („Melkisédek,”
Review & Herald, 1869. szetptember 7.
–  megtalálható  még  a  Review  &
Herald 1881. január 4.-i kiadásában)

E. J. Waggoner

„A Szentírás  kijelenti,  hogy  Krisztus
„Isten  egyszülöt  Fia.”  Ő  születet,
nem  teremtetet.  Hogy  mikor
születet,  az  nem  tartozik  ránk,  és
értelmünkkel is aligha foghatnánk fel,
ha  ki  is  lenne  nyilatkoztatva
számunkra.  ...  Krisztus  valamikor
Istentől  származott,  az  Atya
kebeléből jött ki (Jn 8:42; 1:18), de
ez  olyan  régen  volt  az
örökkévalóság  napjaiban,  hogy  a
véges  elme  számára  ez
gyakorlatilag  kezdet  nélkülinek
tekinthető.”  („Teremtet  lény-e
Krisztus?”,  Krisztus és az Ő igazsága,
21, 22. old.)

W. W. Prescott

„Ahogyan  Krisztus  is  kétszer
született,  egyszer  az
örökkévalóságban  az  Atya
egyszülöttjeként,  és  aztán  itt  a
hústestben,  egyesítve  az  istenit  az
emberivel  ebben  a  második
születésében, úgy nekünk is, akik már
egyszer  megszületünk  hústestben,
meg  kell  születnünk  másodszor  is,
mégtpedig  a  Lélektől  újonnan
születve,  hogy  így  ugyanazt
tatpasztaljuk meg mi is: az emberi és
az  isteni  lény  életre  szóló
egyesülését.”  („Korunk  Krisztusa”,
Review & Herald, 1896. átprilis 14.)

J. N. Loughborough

„1.  KÉRDÉS.  Milyen  komoly
ellenvetésünk  van  a  Szentháromság
tanával szemben?

VÁLASZ:  Sok  ellenvetést
felhozhatnánk most,  de a korlátozot
helyre  való  tekintetel  leszűkítjük
ezeket a következő háromra:

1.  Nem igazán  egyeztethető  össze  a
józan  ésszel,  ha  azt  mondjuk,  hogy
három egy, egy tpedig három. ...

2. Ellenkezik a Szentírással. ...

3.  Eredete  tpogány  és  meseszerű.  ...”
(Review & Herald, 1861. november 5.)

R. F. Cottrell

„Sosem  hitem  a  Szentháromság
tanában,  és  nem  is  állítotam,  hogy
valaha is hitem volna benne. De nem
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gondolom,  hogy  ez  lenne  a  világon
fellelhető  eretnekségek  közül  a
legveszedelmesebb.  ...  emberek
szélsőségekbe estek a Szentháromság
tanának  megvitatásában.  Egyesek
Krisztust  egy  nagyszerű  emberré
alacsonyítoták  le,  aki  létezését
betlehemi  születésével  kezdte  meg;
míg  mások  nem  elégedtek  meg
azzal,  hogy  annak  tartsák  Őt,
aminek a Szentírás kijelenti: Isten
öröktől  létező  Fiának,  hanem
magává Istenné, Önmaga Atyjává
emelték  Őt.  ...  Én  szívem szerint
azt tanácsolom mindenkinek, aki
szereti  a  mi  Megváltó  Urunkat,
Jézus  Krisztust,  hogy  higgye  el
mindazt,  amit  a  Biblia  kijelent
Róla, de ne többet. ...

...  Értelmezésünk  szerint  a
Szentháromság  kifejezés  három
személy (és nem hivatal) egy Istenben
való  egyesítését  jelenti ;  így  tehát  az
Atya,  a  Fiú  és  a  Szent  Szellem
legalább három és legfeljebb egy. Az a
tanítás,  hogy  egy  személy  három
személy, és hogy három személy egy
személy,  szerintünk  ellenkezik  az
értelemmel  és  a  józan  ésszel.”  („A
Szentháromság”,  Review  &  Herald,
1869. július 6.)

„De  hogy  valaki  elfogadja  a
Szentháromság-tant,  az  nem  is
annyira  elvetemült  lelkületéről  tesz
bizonyságot, mint inkább arról, hogy
megrészegült atól a bortól, amelyből
minden nétp ivot. A tény, hogy  ez a
tan egyike volt a vezető tanoknak,
sőt talán a legfőbb tan volt, amely

Róma  püspökét  pápaságra  való
törekvésében  elősegítette,  nos,  ez
már  önmagában  sem  túl
bizalomgerjesztő.  E  ténynek  minden
embert  személyes  utánajárásra
kellene ösztönöznie; hiszen az ördögi
lelkek  nagy  jeleket  és  csodákat
tesznek  a  lélek  halhatatlanságának
bizonyítása  érdekében  is.  Ha  eddig
nem kételkedtem volna  benne,  most
bizony  a  végére  járnék,  és  azzal  az
Igével  vetném  össze,  amelyet  a
modern stpiritizmus semmibe vesz. ...”
(u.o.)

Ez  az  1869.  jjúnius  1-jei  Review-ban
megjelent  cikk,  melyet  R.  F.  Cotrell  írt,
híven  tükrözi  az  jútörők  és  a  hívők
álláspontját  a  Szentháromság  kérdésével
kapcsolatban.

A Szentháromság tana

„Ez  az  ortodoxnak  tartot  tan  nagy
nétpszerűségnek  örvend,  amióta  csak
Róma  tpüstpöke  felemeltetet  tpátpai
rangjára  e  tan  segítségével.  Bár
elvetését  veszélyes  eretnekségnek
tartják;  mégis mindenki saját  szájíze
szerint  magyarázhatja  e  tant.
Láthatóan  mindenki  úgy  véli,  hogy
ragaszkodnia  kell  hozzá,  mégis
mindenkinek  teljes  szabadsága  van,
hogy  saját  maga  küzdjön  meg
ellentmondásos  következményeinek
összehangolásával;  így  az  ezzel
barátkozók  körében  számtalan  nézet
terjed,  és  mind  ortodoxnak  hívhatja
magát,  ha  csak  névlegesen  is,  de
rábólint e tanra.
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Ami  engem  illet,  én  soha  nem
éreztem  kényszert  arra,  hogy
megmagyarázzam,  sem  arra,  hogy
elfogadjam  és  megvédjem,  de  nem
tprédikáltam  ellene  sem.  De
valószínűleg  legalább  olyan  nagyra
értékelem az Úr Jézus Krisztust, mint
azok,  akik  Szentháromság-hívőnek
vallják  magukat.  Most  első  ízben
ragadtam  tollat,  hogy  ezen  tanról
írjak.

Az érveim, hogy miért nem fogadom
el és védem meg, ezek: 1. Már a neve
is bibliátlan, a Szentháromság, avagy
a három-egy Isten, ismeretlen a Biblia
számára;  én  azt  a  szabályt
fogalmaztam  meg  magamnak,  hogy
azok  a  tanok,  amelyeket  csak  az
emberi  elmében  kifundált  szavakkal
lehet  kifejezésre  jutatni,  azok
kifundált  tanok.  2.  Soha  nem
éreztem  késztetést  arra,  hogy
olyasvalamit  fogadjak  el  és
magyarázgassak,  amely
ellentétben  áll  minden
értelemmel és ésszel, amit Istentől
kaptam.  Megmagyarázására
irányuló  próbálkozásaim  mind
kudarcot vallanának, és barátaim
semmivel  sem  látnák
világosabban a kérdést.

De ha azt  kérdezik  tőlem,  hogy mit
hiszek  Jézus  Krisztusról,  azt
válaszolom,  hogy  mindent  elhiszek,
amit  a  Szentírás  állít  róla.  Ha  a
bizonyságtétel  úgy  mutatja  be  őt,
mint  aki  már  a  világ  létrejöte  előt
Atyjával  együt  volt  dicsőségében,
elhiszem.  Ha  a  Szentírás  azt

mondja róla, hogy ő az Isten Fia,
elhiszem.  Ha  kijelenti,  hogy  az
Atya elküldte az ő Fiát a világra,
akkor  elhiszem,  hogy  volt  neki
egy Fia, akit el tudott küldeni. Ha
a bizonyságtétel  azt  mondja,  hogy ő
az  Isten  teremtésének  kezdete,
elhiszem.  Ha azt  mondja,  hogy ő az
Atya dicsőségének visszatükröződése
és valóságának kétpmása, elhiszem. És
amikor Jézus azt mondja, hogy én és
az én Atyám egy vagyunk, elhiszem;
és  amikor  azt  mondja,  hogy  az  én
Atyám nagyobb nálamnál,  akkor azt
is  elhiszem;  mivel  mindez  Isten
Fiának  beszéde,  és  mellesleg
tökéletesen  értelemszerű  és  magától
értetődő.

Ha  azt  kérdezik  tőlem,  hogy  hitem
szerint milyen módon egy az Atya és
a Fiú, akkor azt válaszolom, hogy ők
olyan  értelemben  egyek,  ami  nem
mond ellent az értelemnek. Ha az 'és'
jelent  egyáltalán  valamit  ebben  a
mondatban,  akkor  az  Atya  és  a  Fiú
két  lény.  Ők ugyanolyan értelemben
egyek, mint amilyen értelemben Jézus
imádkozot, hogy a tanítványai egyek
legyenek.  Arra  kérte  Atyját,  hogy
tanítványai  egyek  legyenek.  Úgy
kérte,  hogy  egyek  legyenek,  „mint
mi”.

Felmerülhet az az ellenvetés, hogy ha
az Atya és  a  Fiú két  különálló  lény,
akkor  nem  szegjük-e  meg  a
Tíztparancsolat  első  tparancsolatát
azzal, hogy a Fiút imádjuk és Istennek
nevezzük?
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Nem;  mivel  étptpen  az  Atya  akarata,
„Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút,
miként  tisztelik  az  Atyát.”  Nem
szeghetjük és gyalázhatjuk meg Isten
tparancsolatát  azáltal,  ha
engedelmeskedünk neki. Az Atya ezt
mondja  a  Fiúról :  „Imádják  őt  az
Istennek  minden  angyalai.”  Ha  az
angyalok elutasítanák a Fiú imádatát,
ezzel  az  Atya  ellen  lázadnának.  A
gyermekek öröklik atyjuk nevét. Isten
Fia származásánál fogva különb nevet
örökölt az angyaloknál. Ez a név az Ő
Atyjának  neve.  Az  Atya  így  szól  a
Fiúhoz: „A te királyi széked, óh, Isten
örökkön  örökké.”  (Zsid  1:8).  A  Fiú
„erős Istennek” neveztetik.  (Ézs 9:6).
És  amikor  visszatér  e  földre,  az  őt
váró emberek így kiáltanak fel : „Ímé
Istenünk.” (Ézs 25:9). Az Atya akarata,
hogy ilyen tiszteletet adjunk a Fiúnak.
Ezáltal kimagaslóan megbecsüljük az
Atyát  is.  Mert  ha  nem  tiszteljük  a
Fiút,  akkor  nem  tiszteljük  az  Atyát

sem; ugyanis ő azt kéri tőlünk, hogy
tiszteljük az ő Fiát.

És  bár  a  Fiú  is  Istennek  neveztetik,
mégis  a  mi  Urunk  Jézus
Krisztusunknak  is  van  „Istene  és
Atyja.”  (1Pt  1:3).  Bár  az  Atya  azt
mondja a Fiúnak: „A te királyi széked,
óh, Isten örökkön örökké,” mégis, ezt
a királyi széket az ő Atyja adta neki;
és  mivel  szerete  az  igazságot  és
gyűlölte a hamisságot, ezt is mondja,
neki,  hogy  „Annakokáért  felkent
téged az Isten, a te Istened, örömnek
olajával.”  (Zsid  1:9).  „Úrrá  és
Krisztussá  tete  őt  az  Isten,  azt  a
Jézust, a kit ti megfeszítetetek.” (Csel
2:36).  A  Fiú  az  örökkévalóság
Atyja,  nem  a  magáé,  nem  is
Atyjáé, hanem gyermekeié. Ő így
fogalmazott: „Én és a gyermekek,
a  kiket  az  Isten  nékem  adott.”
(Zsid 2:13).” (R. F. Cotrell,  Review &
Herald, 1869. június 1. – a dőlt betűs
kiemelés eredeti)
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„Ha a Szentírás azt mondja róla,
hogy ő az Isten Fia, elhiszem.

Ha kijelenti, hogy az Atya elküldte
az ő Fiát a világra, akkor elhiszem,

hogy volt neki egy Fia,
akit el tudott küldeni.”

(R.F. Cotrell)



VII. MIT MOND JELENLEG A HNA
EGYHÁZ ???0

A HETEDNAPI ADVENTISTÁK
HITELVEI

Az Istenség

„2.  Az  Isten  egy:  Atya,  Fiú  és  a
Szentlélek,  a  három  örökkévaló
személy  egysége.  Isten  halhatatlan,
mindenható, mindent tudó, mindenek
fölöt  való  és  mindig  jelenlevő.
Önkinyilatkoztatásából  tudjuk,  hogy
végtelen,  ez  meghaladja  az  emberi
értelmet.  Örökké  méltó  minden
teremtmény imádatára, csodálatára és
szolgálatára.”  (Gyülekezeti  kézikönyv,
23. old.)

Az Atya Isten

„3. Isten, örökkévaló Atya, a teremtő,
a  forrás,  a  megtartó  és  minden
teremtmény  ura.  ...  A  Fiúban  és  a
Szentlélekben meglevő tulajdonságok
és  erők  az  Atya  kinyilatkoztatásai.”
(u.o.)

A Fiú Isten

„4.  Isten,  örökkévaló  Fiú,  Jézus
Krisztusban  öltöt  testet.  Őáltala
teremtetet  minden,  benne  let
nyilvánvalóvá  Isten  jelleme,  általa
teljesedet  az  emberiség  megváltása
és Ő ítéli meg a földet. Az örökké igaz

Isten  igaz  emberré  let  Jézus
Krisztusban...” (u.o., 24. old.)

A Szentlélek Isten

„5.  Isten,  örökkévaló  Lélek,
együtműködöt  az  Atyával  és  a
Fiúval  a  teremtésben,  a
testet-öltésben  és  a  megváltásban...”
(u.o., 24. old.)

MIT MONDANAK AZ

EGYHÁZ JELENLEGI VEZETŐ
SZEMÉLYEI ÉS KIADVÁNYAI ????

Arthur S. Maxwell

„Hisznek  a  hetednatpi  adventisták  a
Szentháromságban?  Igen,  hisznek.
Hódolva imádják az Atyát, a Fiút és a
Szentlelket  –  'egy  Istent  három
Személyben. És ezt azért teszik, mert
hiszik,  hogy  a  Biblia  valóban  ezt
tanítja Isten e világhoz és az emberi
fajhoz való viszonyáról.'” (Leo Rosten,
Útmutató  Amerika  vallásaihoz,  136.
old., idézve: Arthur S. Maxwell, Kik a
hetednapi adventisták?)

Kérdések a tantételekről

„1.  Kérdés:  Mely  tanokat  vallanak  a
hetednatpi  adventisták  a  többi
kereszténnyel  együt,  és  mely
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vonatkozásban  térnek  el  keresztény
gondolkodásukban...?

1. A konzervatív keresztényekkel és a
történelmi  tprotestáns  hitvallásokkal
együt Valljuk, ... 2. Hogy az Istenség,
a  Szentháromság,  az  Atya  Istenből,
Krisztusból,  a  Fiúból,  és  a
Szentlélekből  áll.”  (Kérdések  a
tantételekről, 21, 22. old.)

A hetdnapi adventisták hiszik

„Az  emberi  faj  megteremtéséről
mennyei  tanácsban határoztak.  Isten
ezt  mondta:  'Teremtsünk  embert.'
(1Móz 1:26). A többes szám az isteni
Szentháromságra  utal,  mely  magába
foglalja az Atya Istent, a Fiú Istent és
a  Szentlélek  Istent.”  (A  hetednapi
adventisták hiszik, 80. old.)

William G. Johnsson, a Review 
szerkesztője

„Az adventista hitelvek az évek során
megváltoztak  a  'jelenvaló  igazság'
hatására.  Legmegdöbbentőbb  talán  a
Jézus  Krisztusról,  Megváltónkról  és
Urunkról  szóló  tanítás.  Sok  útörő,
köztük James White,  J.  N.  Andrews,
Uriah Smith és J. H. Waggoner, mind
ariánus,  vagy  fél-ariánus  nézetet
kétpviselt – azaz hogy a Fiú az időnek
egy tpontján, világunk teremtése előt
az Atyától származot.

Hasonlókétptpen,  a
Szentháromság-hívő  Istenkétp,  mely
jelenleg  hitelveink  része,  nem  volt
általánosan  elfogadot  a  korai
adventizmusban. Még natpjainkban is

vannak  ellenzői.”  (Adventist  Review,
1994. január 6., 10, 11. old.)

George Knight, az Andrews 
Egyetem történelemprofesszora

„A  hetednatpi  adventizmus
alatpítóinak  nagy  része  ma  nem
csatlakozhatna  egyházunkhoz,  ha  el
kellene  fogadniuk  a  felekezeti
Hitelveket.

Még  tpontosabban,  a  legtöbben  nem
értenének egyet a második hittpontal,
amely  a  Szentháromság  tanát
tárgyalja.” (Ministry, 1993. október, 10.
old.)

J. R. Hofmann

„Az újszövetségben az Atya és a Fiú
katpcsolata  minden  esetben  a
betlehemi történet fényében értendő.
Jézus  volt  az  egyetlen  gyermek,  aki
isteni és nem emberi atpától születet e
világra.  A  'Fiú'  megjelölés  az  időbe
való  belétpésére  utal,  és  egyáltalán
nem  mond  ellent  annak,  hogy  Ő
öröktől  fogva  létezik.  Az
ószövetségben  is  találunk  utalásokat
Fiúságára,  ezek  azonban  mindig
testélételére  tekintenek  előre.”
(Ministry, 1982. június)

Gordon Jensen

„A megváltás terve az Istenség Három
Személye  által  kötöt  szövetségben
let  megtpecsételve,  akik
egyenlőkétptpen  birtokolták  az
Istenség  minden  vonását.  Annak
érdekében,  hogy  eltöröljék  a

41



világegyetemből a bűnt és a lázadást,
és hogy visszaállítsák a harmóniát és
a  békét,  az  egyik  isteni  Lény
elfogadta  és  felvette  az  Atya
szerepét, egy másik a Fiú szerepét.
A  fennmaradó  isteni  Lény,  a
Szentlélek,  szintén  jelentős  szeretpet
katpot  a  megváltás  tervének
kivitelezésében.  Mindez  még  azelőt
ment végbe, hogy a bűn és a lázadás
felütöte volna fejét a mennyben.

A  terv  által  meghatározot  szeretpek
felvételével  az  isteni  Lények semmit
sem  veszítetek  isteni  hatalmukból.
Örök  létükben  és  más

tulajdonságaikban  is  egyek  és
egyenlőek  voltak.  A  megváltás
tervére való tekintetel azonban a Fiú
egy  bizonyos értelemben alárendelte
magát az Atyának.” (Adventist Review,
1996.  október  31.,  12.  old.  – Imaheti
felolvasások)

J. R. Spangler

„Ez  számomra  az  Istenség  tagjainak
felcserélhetőségét jelenti, mivel egyek
cselekedeteikben  és  céljaikban.”
(Review & Herald, 1971. október 21.)

VIII. MIT MONDANAK A FÜGGETLEN
PRÉDIKÁTORI TESTÜLETEK ???0

Russel Standish

„A  Szentírás  kinyilatkoztatása  két
esemény  katpcsán  beszél  arról,  hogy
Krisztus  az  Atyától  születet  –  „e
világba”  való  születése,  valamint
feltámadása katpcsán. Ennek fényében
a legcsekélyebb alatpzatal sem bír az a
feltételezés,  miszerint  Krisztus
valamikor  a  múltban  az  Atyától
származot  volna,  ill.  hogy  Ő  ne
öröktől  fogva  élne.”  (A  maradék
hírnöke, 1997. átprilis, 5. old.)

Vance Ferrel

„...  a  Római  Katolikus  Egyház

részlegesen  vagy  teljesen,  de
egyetemesen elfogadta a Krisztus és a
Szentlélek  istenségéről  és  az
Istenségben  elfoglalt  helyéről  szóló
helyes  nézetet...”  (DH-201.  sz.
traktátus)

Ralph Larson

„Miért  mondja  a  Szentírás  Krisztust
Isten „egyszülöt” Fiának?

Mert  Ő a Szentlélektől  fogant Mária
méhében,  és  így  földi  életét  a
szokásos születési folyamatal kezdte.”
(Útjelző  magazin,  1994.  február,  17.
old.)
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Austin P. Cooke

„Úgy  tűnik,  útörőink  teológiai
hátértudás hiányában félreérteték a
Szentháromság  természetét.  Annak
megértésével  is  tproblémáik  voltak,
hogy mi tesz valamit személlyé...

A megelevenedet  tévelygés  hirdetői
azt  állítják,  hogy  a  Szentlélek  maga
Jézus  Krisztus,  mivel  azt  mondta:
„Eljövök tihozzátok.” Ha ez így lenne,
akkor  Jézusnak  mennyei  formájában
mindenhol  jelenlévőnek  kellene
lennie.

Ez  az  állítás  azonban  ütközik  más
igehelyekkel, és a Prófétaság Lelkével
is.  Jézus  az  Istenember.  Ő örökre az
emberi  nemzetség  tagja  marad.
Örökre  letete  mindenüt
jelenvalóságát, mikor emberré let az
emberiség  megváltása  érdekében.
Jézus jelenléte ezáltal lekorlátozódot.”
(A horgony, 1997)

V.R. Christensen

„Semmi bizonyítékot nem találunk az
írásokban arra nézve, hogy az „Isten
Fia”  kifejezést  szó  szerint  kellene
értenünk  Krisztusra  vonatkoztatva...
A  bibliai  időkben  az  „Isten  Fia”
kifejezés csutpán egy cím volt, semmi
több,  ugyanúgy,  ahogy  a  „tpróféta”
megjelölés is csak egy cím volt.

Mivel  a  tanítványok  hiték,  hogy
Jézus  Istennel  való  katpcsolata
különleges,  kibővíteték  a  fúsághoz
katpcsolódó  jelentéstartalmat,  és
Krisztusra, mint Isten „egyetlen” Fiára

hivatkoztak.  Csak  az  „egyetlen”  szó,
és nem a „születet” kifejezés jelentése
volt lényeges a tanítványok szemében
Jézus különleges szeretpét tekintve. Az
újszövetség  fogalmai  szerint  minden
keresztény  Istentől  „születet”  (1Jn
5:18), ezért a „születet” kifejezés nem
hordoz  semmilyen  különleges
jelentést ;  míg  az  „egyetlen”  szó
valóban megkülönbözteti Krisztust.

... Az ószövetségi kinyilatkoztatásban
Jahveként  Krisztus  volt az  Atya.  Az
újszövetségben ugyanaz, aki előzőleg
az  „Atya”  nevet  viselte,  most  egy
másik szeretpet töltöt be, amelyhez a
„Fiú”  nevet  vete  fel.  A  Biblia
bizonyságtétele szerint Jézus Atya és
Fiú  is  egyszerre,  csutpán  más
időkben...

Az  Atya  és  a  Fiú  nem  különálló
lényként  létezik,  hanem  közösen
kétpeznek egy  Istent...”  (A
Szentháromság-vita – első rész)

John Grosboll

„...  Hogy  megfeszíthessék  Jézust,  a
főtpatp  többek  közöt  azt  a  fő  érvet
hozta  fel  ellene,  hogy  [Jézus]  azt
állítota magáról, hogy Ő Jehova – az
örök Isten.

[Kiadói megjegyzés: Jézus sosem állítota,
hogy Ő „az örök Isten.” Ellenben szilárdan
kitartot azon állítása mellet, hogy Ő az
örök Isten FIA.]

...  Másodszor  azt  is  megfgyelhetjük
Ellen White írásaiban, hogy csak egy
Istenről beszél. Nem azt mondja, hogy

43



három Isten van, hanem hogy egy. És
ugyanakkor látni fogjuk, hogy azt is
tanítja, hogy ez az egy Isten magába
foglalja  az  Atyát,  a  Fiút  és  a
Szentlelket  is,  e  három  titokzatos
módon egyesülő személyiséget.

... Vegyük észre, hogy csak Egyvalaki
ül a trónon. Egy Isten van, de ez az
egy  Isten  magába  foglalja  mind
Krisztust,  mind  az  Atyát.”  (Útjelző
magazin,  1996.  december,  „Az
Istenség”)

Robert Sessler

„Így  az  Istenség  három  különálló
isteni  Személyből,  Lényből,  ill.
Istenből  áll  –  akik  egy  mennyei
hármast  alkotnak  –  akiket  közös
céljuk  köt  össze.”  (Az  Istenség,  1,  2
vagy 3 Isten?, 28. old.)

„A  fenti  idézeteket  fgyelembe  véve
nyilvánvaló,  hogy  Jézus  nem
születhetet  szó  szerint  az  Atya
Személyéből,  amint  azt  a
stpiritualisták  tanítják,  hanem
emberként  való  megszületésekor  let

Isten  szó  szerinti  egyszülöt,  avagy
születet  Fia,  és  az  is  marad
mindörökké.  A  megváltás  terve
szerint  Isten  akkor  let  Krisztus  szó
szerinti  Atyja,  amikor  Mihály  az
ember  Jézussá  let,  és  Mihály  akkor
let Isten szó szerinti  egyszülöt Fia,
amikor  megszületet  az  ember  Jézus
Krisztusként.” (u.o., 33. old.)

Kivonat egy levélből, amely az 
„Őrszem, meddig még az 
éjszaka” 31. számában jelent 
meg

„Jézus egyszer halt meg. Ezért az idő
és  az  örökkévalóság  történelmében
csak egyetlen tpont volt, amikor Jézus
halot volt  – azaz  nem volt  élete.  A
feltámadásakor  let  az  Atya
egyszülötjévé.  Csel  13:39  kijelenti,
hogy  „ma  szültelek  téged.”  Minden
olyan utalás – és sok ilyet találhatunk
–, amely Istent Atyának nevezi, Jézust
tpedig  Fiúnak,  még  földrejövetele
előt,  ugyanúgy  értendő,  mint  az  a
kijelentés,  hogy  Jézus  a  világ
megalatpítása  óta  megöletet  (Jel
13:8).”

44

„A Szó testté lett, és közöttünk lakozott,
a teológusok által azonban ismét szavakká lett.” 

(Karl Barth)



IX. MIT MOND A RÓMAI KATOLIKUS

EGYHÁZ ???0

GYAKORLATI KATOLIKUS
SZÓTÁR, 32. OLD.

„Szentháromság: Egy és ugyanazon
Isten  három  isteni  személyben.  Az
Atya,  a  Fiú  és  a  Szentlélek:  három
különálló  személy,  de  egy  Isten.
Mindegyik  személy  isteni,  mert
mindegyik maga is Isten. Mindnyájan
ugyanazzal  az  isteni  természetel
bírnak.  Az  Atya  Isten,  a
Szentháromság  első  személye.  A  Fiú
Isten,  a  Szentháromság  második
személye.  A  Szentlélek  Isten,  a
Szentháromság harmadik személye.”

Katolicizmus: „Hacsak  nem
ragaszkodnak e hitvalláshoz szilárdan
és  tántoríthatatlanul,  kétségtelenül
örökre  elvesznek.  A  katolikus  hit
tpedig  ebben  áll :  imádjuk  a
Szentháromság egy Istent.”

EGY MAI KATOLIKUS
KÉZIKÖNYVE, 16. OLD.

„A  Szentháromság  misztériuma  a
katolikus  hit  köztponti  tanítása.  Az
egyház  minden  más  tanítása  erre
étpül.”

KATOLIKUS ENCIKLOPÉDIA

„A  Szentháromság  fogalma  a
keresztény  vallás  köztponti  tanítását
jelöli ;  azt  az  igazságot,  hogy  az
Istenség  egységében  három  személy
létezik.  Az  atanáziuszi  hitvallás
szavaival élve: Isten az Atya, Isten a
Fiú, és Isten a Szentlélek...

Az egyház tanítása szerint ezt az Isten
természetéről  szóló  kinyilatkoztatást
maga Jézus Krisztus, Isten Fia hozta el
földünkre,  s  ezt  az  egyház  mint
tanrendszerének  alatpzatát  kínálja  az
emberiségnek.”

A KATOLIKUS RENDSZER

KEZDETEI

„A Katolikus Egyház megalatpítását te-
kintve Teodosius szeretpe csak másod-
lagos Konstantinéhoz kétpest. Őt a 380.
év eleje táján egy thesszalonikai katoli-
kus  tpüstpök keresztelte  meg,  s  ezután
rögvest ki is adot egy ediktumot, mely
így szólt:

... Higgyünk az Atya, a Fiú és a Szentlé-
lek egyenlő istenségében és fenségében,
mely a dicső Szentháromságban foglal-
tatik.  Felhatalmazzuk  e  tan  követőit,
hogy a 'katolikus keresztény' címet vi-
seljék; ellenben mindenki mást szerte-
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len bolondnak ítélünk, és a gyalázatos
'eretnek' névvel illetünk, vallásos össze-
jöveteleiktől tpedig megvonjuk az álta-
luk bitorolt tiszteletreméltó 'gyülekezet'
megnevezést. Az ilyenek az isteni ítélet
terhe mellet számíthatnak arra,  hogy
ha a mennyei bölcsesség vezetése sze-
rint jónak látjuk, magunk is súlyos bün-
tetéseket  fogunk  rájuk  kiszabni,
amennyire hatalmunkban áll.”

AZ ENCARTA
ENCIKLOPÉDIA A

SZENTHÁROMSÁG-TAN
EREDETÉRŐL

„Szentháromság (teológia) : A keresz-
tény  teológiában  e  tan  szerint  Isten
három személy: Atya, Fiú és Szentlé-
lek – akik egy lényegben vagy lény-
ben  egyesülnek.  Az  újszövetség
nem tanítja nyíltan e tant, hiszen
az Isten szót szinte kivétel nélkül
az  Atyára  értelmezve  használja;
azonban az már it is látszik, hogy Jé-
zus  Krisztus,  a  Fiú,  különleges  katp-
csolatban van az Atyával, és a Szent-
lélek is kezd már különálló isteni sze-
mélyként megjelenni.

A  'háromság'  kifejezést  először  a  2.
századi  latin  teológus,  Tertulliánusz
használta,  de  a fogalom továbbfej-
lődött  a  Krisztus  természetével
kapcsolatos  viták  során  (lásd:
Krisztológia). A 4. században vég-
legesen megfogalmazták a tant; az
akkor  felhasznált  terminológiát

pedig mind a mai napig használ-
ják a keresztény teológusok, mely
szerint a tan az Istenség személyeinek
teljes egyenlőségét tanítja. ... Az Isten
a Szentháromság-hívő értelmezés sze-
rint úgy fogható fel helyesen, ha nem
különböztetjük meg annyira a Szent-
háromság  személyeit,  hogy  az  már
több istennek tűnjék, és nem is mos-
suk össze a különbözőségeket annyi-
ra,  hogy  egynemű  monizmusba  té-
vedjünk.”

A KATOLIKUS EGYHÁZ
KIJELENTÉSEI

„Ellenfeleink olykor azt állítják, hogy
egyetlen  olyan  hitelvhez  sem  lenne
szabad  dogmatikusan  ragaszkodni,
amely  nincs  határozotan  kifejtve  a
Szentírásban... Azonban maguk a tpro-
testáns  egyházak  is  elfogadtak  ilyen
dogmákat,  mint  tpéldául  a  Szenthá-
romságot,  amelyet  az  evangéliu-
mok  nem  hitelesítenek  félreérthe-
tetlen  módon.”  (Life  magazin,  1950.
október 30.)

„K: Vannak más létfontosságú igazsá-
gok is, melyek tanításában az Egyház
nem a Szentírásra támaszkodik?

V:  A  Szentháromság  tana,  melynek
ismerete  elengedhetetlen  az  üdvös-
séghez, nincs részletesen és egyértel-
műen  kifejtve  a  Szentírásban,  leg-
alábbis ha ragaszkodunk a tprotestán-
sok saját  értelmezési  elveihez.”  (Tan-
tételes  katekizmus,  idézi :  Review  &
Herald, 1854. augusztus 22.)
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„Azért hát féljétek az Urat, és 
szolgáljatok néki tökéletességgel 

és hűséggel; és hányjátok el az 
isteneket, a kiknek szolgáltak a ti 

atyáitok túl a folyóvizen és 
Égyiptomban, szolgáljatok az 

Úrnak. Hogyha pedig rossznak 
látjátok azt, hogy szolgáljatok az 
Úrnak: válaszszatok magatoknak 
még ma, a kit szolgáljatok; akár 
azokat az isteneket, a kiknek a ti 

atyáitok szolgáltak, a míg túl 
valának a folyóvizen, akár az 
Emoreusok isteneit, a kiknek 

földjén lakoztok: én azonban és 
az én házam az Úrnak 

szolgálunk.”
(Józsué 24:14-15)
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