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A Hetednapi Adventista Egyház
hitelvi füzetei

2. hitelv

A Szentháromság
„Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által, Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre” (Jud 20, 21).
Amikor anya Tommy fölé hajolt, hogy jóéjtpuszit adjon neki, a fiúcska két kicsi karjával közel vonta magához: – Ne menj el anya! Kérdezni szeretnék
valamit.
Mire anya végiggondolhatta volna, hogy mindez időhúzás vagy tényleg
komolyan kíváncsi valamire, már ki is bukott a picurból a kérdés. – Apával
azt mondtátok, hogy Isten a szeretet, és már azelőtt is szeretett, mielőtt még
megteremtette volna az angyalokat vagy a világunkat. De hogyan tudott
Isten szeretni, mielőtt angyalok vagy emberek lettek? Hiszen ekkor még teljesen egyedül volt, és nem volt senki, akit szeressen.
– Hogy te mennyi mindenen töröd a fejecskéd, Tommy! Azonban van itt
valami fontos, amit figyelmen kívül hagytál. Isten nem volt egyedül, mert Isten három személy. Mindhárman öröktől fogva vannak: Atya Isten, Fiú Isten
és a Szentlélek Isten. A nagy emberek a Szentháromság szót használják
ennek kifekezésére, amely az Istenség három személyére vonatkozik.
– Lehet-e akkor Isten valaha is magányos?
– Igen, Jézus gyakran vágyott az Atyja után, amikor itt járt a földön, és
tudom, hogy Isten is hiányolta Őt. Isten utánunk is vágyik, ezért jön vissza
Jézus hamarosan, hogy magával vigyen a mennybe. Az Istenség tagjai – a
három személy – annyira szeretik egymást, hogy együtt akarnak lenni. A
szeretet mindig többet szeretne adni.
Ha Tommy álmos szemei nem záródtak volna le, akkor anya tudott volna beszélni neki arról a bibliaversről, amely bizonyítja, hogy Isten nem volt
egyedül a teremtéskor sem: „Teremtsünk embert a mi képünkre” (1Móz 1:26),
vagy arról, amely mindhármat megemlíti: „Most pedig az én Uram, az Úr
[az Atya] elküldött engem [Jézust, Isten Fiát], és lelkét [a Szentlélek] adta
nekem” (Ézs 48:16).
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De senki sem tudja megmagyarázni a titkot, hogy miközben csupán
Egy Isten van – „Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!” (5Móz 6:4) –, az Isten
három örökkévaló személyből áll, akik egyedi és titokzatos kapcsolatban
vannak egymással.

Elöljáróban
Port Dicksonban, Malaysia nyugati partján, egy világítótorony épült a
meredek sziklaszirtre. A toronyból kiáradó fénysugár hetente több mint 1000
hajónak mutatja az utat a veszélyes sziklák között és a sekély part mentén.
Az egy forrásból sugárzó villogó fény nemcsak messze a tengeren volt jól
látható, hanem kilométereken keresztül a partról is.
Isten némiképp hasonló ehhez a fényhez. Ő az örökkévaló Atya, aki
végtelen szeretettel, világossággal és bölcsességgel rendelkezik. Vele
együtt, mint az Istenség része, ott van a Fia, Jézus, a Megváltónk és Teremtőnk, aki a világ Világossága is. A szent közösség tagjaként működik a
Szentlélek is, aki mint a mi „felvilágosítónk” elvezet az igazságra.
Jézus kijelentette, hogy az Atyja már a világ kezdete előtt szerette Őt (Jn
17:24). Ez a szeretet sokkal valóságosabb, buzgóbb és kézzelfoghatóbb, mint
az általunk érzett szeretet, mert nem szennyezte be, nem fedte el a bűn.
Mindhárom szent Személy a mennybe vezető ösvényt világítja meg. A
fényhez hasonlóan, amely minden irányban ragyog, az Istenség is mindenütt jelen van azért, hogy minden lehetségest megtegyen a mi megmentésünkért.
Az Istenség három személyt jelent, akik egyek a céljukban, értelemben
és jellemben. Jézus keresztségénél szemmel láthatóan nyilvánult meg, hogy
független személyiségekről van szó. Isten Fiának keresztségekor az Atya
hallhatóan megnyilatkozott, amikor áldást mondott Jézusra (Mt 3:16, 17), a
Szentlélek pedig galamb formájában szállt le rá. Jézus a halála előtt azt
ígérte: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő
tanít majd meg titeket mindenre” (Jn 14:26).

Mérlegelésre
Az Istenségnek számos csodálatos neve van. Mindegyik név egy-egy
részletet tesz hozzá az Istenség részletekben kibontakozó alakjához. „Szent
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és félelmes az ő neve” (Zsolt 111:9). Az alábbiakban néhány héber szót látunk, amelyeket a magyar „Isten”-nek fordít:
Elohim: hatalmas Szövetségkötő (az eredetiben többes számban van, és
a forma a szentháromságot jelzi).
Elohim Chaj: Élő Isten.
Elohej Chasdi: a kegyelem Istene.
Elohej Ólám: Örökkévaló Isten.
Elohej Mikarov: Isten, aki mindig mellettem van.
Él: a Hatalmas.
Él Eljón: Örökkévaló, felséges Isten.
Él Gibbor: Isten a Hős.
Él Saddaj: Mindenható Isten, az áldás és vigasztalás forrása.
Jahve: Jehova vagy Úr; „Vagyok, aki vagyok.”
Adónáj: Isten, mindenható Uralkodó.

Gyakorlati alkalmazás
1. Ismerni Istent többet jelent, mint tudni a neveit.
Jézus azt mondta Jn 17:3-ban, „Az pedig az örök _______________, hogy
___________________ téged, az egyedül __________________ Istent, és akit
elküldtél, a _______________ _______________.”
A Biblián és a természeten keresztül megismerhetjük Istent. Isten imádata közben a természet segít jobban megérteni Őt. Azonban nem csupán Isten nevei, hanem isteni tulajdonságai is segítenek jobban megismerni
Atyánkat.
2. Mindentudás.
a. Gondold át, hogyan szemlélteti az emberi test Isten bölcsességét.
Zsolt 139:14: „________________________________ téged, mert félelmes
és ________________________ vagy; csodálatosak ____________________.”
A vörösvérsejtek – a nyersanyag és az oxigén fantasztikus kis hordárai –
eljutnak a tested távoli részeibe, és ahelyett hogy üresen térnének vissza,
felveszik a széndioxidot és elviszik a tüdőbe, ahol friss szállítmányra tesznek
szert oxigénből. Hogyan irányítja Isten a több milliárdnyi vörösvérsejtet,
amelyek állandóan mozgásban vannak, anélkül hogy összetorlódnának?
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Hogyan alkotott Isten olyan titokzatos anyagokat, amelyeket a legjobb
vegyészek sem képesek lemásolni, amelyek az almát, a spenótot, a kenyeret és a répát csonttá, körömmé, foggá, izommá, vérré vagy nyállá alakítják
át? Honnan tudhatja a gyomrod, hogy melyik emésztőnedv melyik ételnek
felel meg, és hogy milyen sorrendben kell emészteni?
b. Gondold át, hogyan nyilatkoztatja ki a természet Isten bölcsességét!
„Nagy a mi Urunk és igen erős, _______________________________________
______________________” (Zsolt 147:5).
Gondolj bele egy pillanatra a Teremtő tervébe, ahogy megvédi a virágport az esőtől és a harmattól. Figyeld meg egy esős napon a vadrépatáblát (murok)! A pompázatos, kerek virágfejek egyike-másika lehajlik, a többi
nem. Miért? A régebbi virágfejek, amelyek már elszórták a pollenjüket,
egyenesen maradnak, azok pedig, melyek éppen most nyílnak – amelyekben a pollen éppen érésben van –, 90 fokban meghajlanak. Isten terve szerint esős időben a virágszár négy-öt centiméterre a virágfej alatt megpuhul,
így védve meg a pollent az esőtől.
Egyedül Isten képes úgy megtervezni a virág szárát, hogy lekonyuljon,
ha benne van a pollen, és álljon, ha nincs!
3. Mindenhatóság.
a. Isten kérdezi Jób 38:31-ben: „Össze tudod-e _______________________
a Fiastyúk szálait?” Mi nem tudjuk, de Isten képes rá, és meg is teszi. Az
északi féltekén lévő csillagkép hat vagy hét csillagnak látszik, de teleszkópon keresztül a csillagászok több mint 250 csillagot azonosítottak. Ezek a
csillagok, amelyek közül az egyik 800-szor nagyobb a Napnál, párhuzamos
pályákon futnak, és ugyanúgy mozognak. Olyan ez, mintha Isten azt mondaná: „Együtt kell utaznotok az égen. A hatalmam egy csillagképben tart titeket, ahogy iszonyatos sebességgel száguldotok az űrben.”
b. „De Istennél _________________ ______________________” (Mt 19:26).
4. Mindenütt jelenvalóság.
Zsid 4:13: „Nincsen ________________ teremtmény, amely _____________
___________ előtte; sőt mindenki __________________ és ________________
az ő __________________ előtt. Neki kell majd számot adnunk.”
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A fény (sugárzó energia) segít jobban megértenünk, hogy Isten egyszerre képes jelen lenni mindenütt ugyanabban az időben. A fény hullámok
formájában terjed, a roppant hosszú, több száz kilométeres hullámoktól az
infravörös sugarakon át, amelyeket mikronokban lehet csupán mérni (kb.
1/1000 milliméter), a kozmikus sugarakig, amelyek olyan kicsinyek, hogy
csupán egy arasz milliomod részét képezik. Mégis a szakemberek, bonyolult készülékeket használva, nagyszerű csodákat tudnak végrehajtani az
olyan láthatatlan fényekkel, mint a röntgen- vagy az ultraibolya-sugárzás.
Bár Isten láthatatlan, mégis mindig közel van, és arra vágyik, hogy szerető
jelenlétével körülvegyen bennünket. Életének a fénye fényt gyújthat bennünk is.
5. Változhatatlanság. „Én az ____________, nem _____________________
meg” (Mal 3:6).
Malaysia trópusi esőerdőiben hasonló hőmérséklet uralkodik, mint a
melegházakban. Legyen akár július, akár január, az esőerdőben szó szerint
mindenről csorog a víz. Az őserdei állatok nem alszanak téli álmot, mivel
egész évben bőséggel jutnak élelemhez. Egymást érik a madárgenerációk.
A zöld lombozatban szüntelenül fel-feltűnnek rózsa- vagy vörös színű levelek. A dzsungel szinte lüktet a fénytől, a különösen gazdag állatvilágtól és a
szokatlan hangoktól. Elképesztően sok növény- és állatfaj él ott.
Egy ilyen őserdőben elálmélkodhatunk annak változatlanságán. Istenünk is ilyen. Nála nincs változás (Jak 1:17). Ő mindig ugyanaz. Szeretete és
kegyelme állandó. Mindig megtartja az ígéreteit. Hálásak lehetünk, hogy Isten nem változik!

Kulcsszavak
Önmagában létező: nem függ senki mástól az élete.
Mindentudó: átfogó bölcsességgel rendelkező, mindent ismerő.
Mindenütt jelenvaló: hatalmas, mindenható.
Változhatatlan: állandó, tökéletes.
Szuverenitás: minden uralommal és a legfőbb hatalommal rendelkezik.
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„Amit csak __________________ az Úr, megteszi az __________________
és a ______________ és a _________________________” (Zsolt 135:6).
Előretudás: mindent tud, még mielőtt létezne vagy megtörténne.
Emberi szabadság: képesség a szabad személyes döntésre – Istentől
kapott ajándék minden emberi lény számára.
Pluralitás: több mint egy. Az Istenség három isteni személyből áll.
Testet öltés: Isten eljött testben, Jézus személyében.

A különbség
Előretudás és az emberi szabadság: Isten megengedi, hogy bűnt kövessünk el, de nem határozza meg tetteinket. Tiszteletben tartja szabad választásunkat. Előre látja választásunkat, de azzal, hogy előre tud mindent, nem
írja elő döntéseinket.
a. „Akik pedig ______________________, azokat _____________________
arra, hogy ____________________ gyermekeivé legyenek mindazokat, akik
___________________ az ő nevében” (Jn 1:12).
b. Isten felhívása a következő: „Válasszátok ki még __________________,
hogy kit akartok _______________” (Józs 24:15).

Õszintén hiszem
A lóhere levele három levélkéből áll. Illetve nem is három levél, hanem
csak egy, de mégis a három teszi ki az egyet. Ugyanígy van az Istennel is –
három az egyben. A kereszten látjuk a Szentháromság kimondhatatlan szeretetét mindnyájunkért. Az Atya és a Szentlélek osztozott a Fiú haláltusájában, amikor így kiáltott: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” (Mt 27:46). Együtt szenvedtek vele, amikor nem láthatott túl a síron.
Együtt érezték a mélységes szomorúságot, a rettegést, amit soha nem érthetünk meg.
Mérlegeld körültekintően az alábbi kijelentéseket mielőtt válaszolsz! Ha
szívből egyetértesz valamelyikkel, jelöld ezt a négyzetben!
 Úgy döntöttem, hogy elfogadom azokat a nagyszerű lehetőségeket, amelyeket Isten tervezett, hogy jövőt és reménységet adjon számomra.
(Jer 29:11).
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 Megnyitom a szívemet Isten szeretetének befogadására.
 Elhatározom, hogy Isten kifürkészhetetlen szeretete nem lesz hiábavaló az életemben.

Imádságom
Drága Atyám!
Köszönöm jóságodat és irántam való nagy szeretetedet, a Fiadat, aki
meghalt értem és a Szentlelket, aki kérlel, hogy fogadjam el ezt a nagy szeretetet. Bár egyik se lenne hiábavaló azáltal, hogy elutasítom a növekedést
a szívemben! Jézus nevében kérlek. Ámen.
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