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Kérdéseink

•  Hová	sorolható	a	
keresztény	vallás	
Istenről	szóló	tanítása	
(teológia)	a	többi	
világkép	közö>?	

•  Konkrétan	milyen	a	
keresztény	istenkép,	
összehasonlítva	más	
vallások	istenképével?	

•  Miért	és	hogyan	alakul-
tak	ki	az	egyetemes	
keresztény	hitvallások,	
mi	volt	a	jelentőségük	
egykor,	és	mi	ma?	

•  Mit	válaszolhatunk	a	
keresztény	istenkép	
ellen	felhozo>	érvekre?	
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Világnézet

A világnézet "

fogalma és fontossága

Világnézeti izmusok
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Meghatározás és elvárások

Mi	a	világnézet?		
Az,	ahogyan	a	világot		
és	az	életet	szemléljük:	
•  elképzeléseink	
összessége	az	élet		
nagy	kérdéseiről.	

Mindenkinek	van,	
•  de	nem	mindenkinek	
ugyanolyan	tudatos.	

	

Milyen	legyen?	
•  Koherens:	ne	mondjon	
ellent	önmagának	

•  Realista:	ne	mondjon	
ellent	a	tapasztalatnak	

•  ÁQogó:	ne	csak		
a	kérdések	/	a	valóság	
egy	részére	adjon	
magyarázatot	
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Kérdések és izmusok

A	világnézetet	alapvetően	
meghatározó	kérdések:	
•  Van	Isten	vagy	nincs?	
•  Ha	van,	milyen?		
•  Ezt	honnan	tudhatjuk?	
•  És	mit	jelent	mindez		
i>	és	most?	

	
„Amilyen	az	istened,		
olyan	az	életed.”	

Klasszikus	világnéze>	
irányzatok:	
•  Ateizmus	
•  Deizmus	
•  Teizmus	
•  Monoteizmus	
•  Politeizmus	
•  Panteizmus	
•  Panenteizmus	
	 5	



Ateizmus és Politeizmus

Ateizmus	
Isten	nem	létezik,	csak	mi	
találtuk	ki:	lelki	szükség	/	
az	elnyomás	eszköze.	
Nincs	természeQele_,	
csak	az	anyag,	ami	örök	/
keletkeze>.	
A	vallás	lehet	egészséges	
vagy	veszélyes.	

Politeizmus	
Több	/	sok	isten	létezik.	
Egy-egy	természe`	/	
társadalmi	jelenség	/	
terület	urai;	van	nemük,	
szaporodnak;	halhatat-
lanok	v.	halandók.	
A	világ	örök,	tkp.	nincs	
természeQele_,	ők	is	
evilág	részei.	
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Panteizmus és Panenteizmus

Panteizmus	
Isten	létezik,	végső	soron	
személytelen,	örökkévaló.	
A	világ	maga	az	Istenség,	
vele	azonos,	örök.	
Az	Istenség	és	részei	
közö>	nincs	lényegi	
különbség.	

Panenteizmus	
Isten	létezik,	végső	soron	
személyes,	örökkévaló.	
A	világ	az	Istenségben	van	
van,	lényének	része,		
de	nem	örök.	
Az	Isten	és	teremtményei	
közö>	van	különbség.	
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Deizmus és Teizmus

Deizmus	
Isten	létezik,	személy,	
örökkévaló,	mindenható.	
Ő	a	világ	teremtője	(az	
nem	örök),	de	magára	
hagyta,	nem	avatkozik	be.	
Teremtő	és	teremtményei	
közö>	alapvető	különbség	
van.	

Teizmus	
Isten	létezik,	személy,	
örökkévaló,	mindenható.	
Ő	a	világ	teremtője	(az	
nem	örök),	és	ak&v	
fenntartója.	
Teremtő	és	teremtményei	
közö>	alapvető	különbség	
van.	
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Istenkép

Bibliai istenkép


A Szent Háromság Egy Isten"
és a háromságtan
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Keresztény istenkép és világkép

Bibliai	teizmus	
•  transzcendens	és	imma-
nens:	a	világtól	függet-
len,	az	őbenne	van,	azt	
áthatja	(iszlám	vs.	
hinduizmus)	

•  trinitárius	monoteiz-
mus:	egyetlensége	és	
háromszemélyűsége	
(vö.	bálványok)	

•  teremt,	fenntart,	gond-
visel,	kinyilatkoztat,	
megment,	megszentel,	
ítél,	újjáteremt	

•  „mindenható”	=	nem	
szorul	másra	(Él	Saddaj)	

•  „mindentudó”	=	ami	
történt	+	a	lehetséges	
jövőket	előre	látja,	
részben	el	is	dön`	
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Isten és mi

Isten...	
•  „lélek”:	szellemi	lény	
•  „szent”:	egészen	más	
(félelmetes	és	vonzó)	

•  „világosság”	(e`kai)	
•  „szeretet”:	önfeláldozó	
	
Istennek	arca	van:	a	saját	
képére	teremte>	minket,	
és	Jézusban	testet	öltö>.	
	

Isten	neve	
A	sok	bibliai	elnevezés	
tapasztala5	alapú	(Szent,	
Király,	Hatalmas,	Úr	stb.)	
Hebraizmusok:	
•  Él	(Isten	/	isten),	Elohim	
(„Istenség”	/	istenek)	

•  JHVH,	Adonáj	–„Jehova”	
•  Ha-Sém	(„A	Név”	=	„Ő”)	
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A háromságtan lényege

A	Biblia	szerint	csak	egy	
Isten	létezik.	
Ugyanakkor	a	Bibliában	
három	személyt	találunk,	
akiről	azt	olvassuk,	hogy	
•  olyan,	amilyen	csak	
Isten	lehet,	és	

•  olyasmit	tesz,	amit	csak	
Isten	tehet.	

A	formula:	
„Isten	szent,	
•  szent	az	Atya,	
•  szent	a	Fiú,	
•  szent	a	Lélek,	
mégsincs	három	isten,	
csak	egy,	aki	szent.”	
	
Trinitárius	monoteizmus.	
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A háromságtan célja

A	Háromság	(Isten	lénye)	
>tok.	A	háromságtan	
értelmes	tanítás.	
A	tan	nem	Isten	lényét	
igyekszik	megmagyarázni,	
hanem	hamis	állításoknak	
akarja	elejét	venni	
(kerítés).	
Az	evangéliumot	védi:		
ki	lehet	a	mi	üdvözítőnk?	

Aki	nem	valóságos	ember,	
hogy	képvisel	minket?	
Aki	nem	valóságos	Isten,		
mit	tehet	értünk?	
Tisztázandó	kérdések:	
•  Isten	és	a	Krisztus	
viszonya?	(4.	sz.)	

•  Krisztus	isteni	és	emberi	
természetének	viszo-
nya?	(5.	sz.	zsinatok)	
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A háromságtan jelentősége

Védi	Isten	lényének	egyik	
alapvető	tulajdonságát:	
•  Isten	szeretet	(1Jn	4:8),	
ami	viszonyfogalom.		

•  Ha	Isten	egy	személy	
lenne,	nélkülünk	nem	
tudna	(kit)	szeretni.		

•  A	három	személy	örök	
kapcsolata	számunkra	
minta	(Jn	15:9-12)	

Védi	a	bűnbocsánat	evan-
géliumát:	
•  Isten	szent	és	igazságos,	
az	ember	bűnös,	és	
büntetést	érdemel.	

•  Krisztusban	a	Fiú	helyet-
tünk	bűnhődö>:	kien-
gesztelte	az	Atyát.	

•  Mindez	Isten	lényén	
„belül”	történt	(ApCsel	
20:28,	Jel	1:17-18).	
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A Szentháromság illusztrálása

Nincs	a	teremteJ	világban	
olyasmi,	ami	a	Teremtő	
egységét	és	hármasságát	
illusztrálhatná,	pl.	
•  víz,	jég,	pára		
–	de	sosem	egyszerre	

•  Nap,	fény,	hő		
–	de	sosem	külön	

ApCsel	17:29		
-	nem	hasonlítható…	
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Egyetemes "
hitvallásaink


Az apostoloktól a zsinatokig

A hitvallások jelentősége
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A közösségi tekintély

Apostolok	
•  új	halakha:	Mt	18:18	
kötés	és	oldás	=	`ltás	és	
megengedés	joga	(ld.	
ApCsel	6:1-6,15:23-29)	

•  új	szenvrás:	Jn	16:12-14	
Apostoli-	és	egyházatyák	
•  helyi	püspökök	
•  helyi	zsinatok	hitvallásai	

Egyetemes	zsinatok	
•  Zsinat	(szünodosz)	
•  Szimbólum	(szümbolon)	
•  Dogma:	tantétel	
•  Kánon:	normavv	rende-
let	(SzMSz)	

•  Anathéma:	nem	„átko-
zás”,	hanem	tabusítás	

•  Recepció:	a	hívők	egye-
temes	tudata,	hitérzéke	
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Apostoli idők: „a hit”

LétezeJ	egy	normavv	
szóbeli	hagyomány	(a	hit)	
még	a	teljes	Újszövetség	
megírása	előJ.	Ld.		
•  Júd	3	
•  Ef	4:5	
•  Róm	12:6	
Ez	volt	az	alapvető,	köz-
pon`,	a	lényegi	tanítás,		
az	értelmezési	vezérfonal,	
a	mérték	(kánon).	

Újszövetségi	hitvallások:	
Jézus	a	Krisztus,	Isten	Fia,	
Úr	(Küriosz	=	Adonáj).	
Isten	le>	benne	emberré,	
bűneinkért	meghalt,	de	
feltámadt,	ld.	Írások.	
•  Mt	16:16,	ApCsel	2:36	
•  1Kor	15:1-11,	Fil	2:6-11	
•  Róm	1:2-4,	1Pt	3:18	
•  Zsid	1:3,	1Tim	3:16,6:13	
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2-3. század: „a hit szabálya”

Ezt	fogalmazták	újra	meg	
újra	az	apostoli	és	egyház-
atyák,	apologéták:	
•  „a	hit	szabálya”	
•  „az	egyházi	szabály”	
•  „az	igazság	szabálya”.	
Gör.	kanón	tész	piszteósz	
Lat.	regula	fidei	
Pl.	An`ókhiai	Igna`osz	
(Szmirnaiakhoz	I.1-2)	

Szerepe	volt	az	újszövet-
ségi	kánon	kialakulásában	
(apostolicitás,	kanonicitás,	
katolicitás).	
Ez	le>	az	alapja		
•  a	helyi	keresztelési		
hitvallásoknak	

•  az	Apostoli	hitvallásnak	
•  az	egyetemes	zsina`	
hitvallásoknak.	
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4-5. század: „a hit szimbólumai”

325.	Nikaia/Nicaea	
(Krisztus	Istensége)	
381.	Konstan`nápoly	
(Szentlélek	Istensége)	
431.	Epheszosz/Efezus	
(Krisztus	két	természete	
nem	szétválasztható)	
451.	Khalkédón/Kalcedon	
(Krisztus	két	természete	
nem	összemosható)	
	

Az	egyetlen	Isten	lényének	
hármassága	és	a	Krisztus	
keIős	természete.	
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A hitvallásalkotás nehézségei

•  A	püspökök	anyanyelve	
eltérő	volt	(görög,	la`n,	
szír,	kopt,	perzsa	stb.).	

•  Léteztek	eltérő	hang-
súlyú	teológiai	iskolák	
(Alexandria,	An`ókhia).	

•  Nem	léteze>	közös	
teológiai	szótár.	Volt,	
amire	szavuk	sem	volt	
(pl.	„személy”).	

•  Egyes	hitvallási	kifeje-
zéseket	ortodoxok	és	
eretnekek	egyaránt	
használtak.	

•  Azért	kelle>	nem	bibliai	
kifejezéseket	használni,	
mert	a	probléma	maga	
a	bibliai	kifejezés	volt	
(„Isten	Fia”	=	nem	Isten,	
csak	a	fia?!).	
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A hitvallások haszna

Az	Istenről,	Krisztusról	és	
Szentlélekről	szóló	
leggyakoribb	tévtanokat	
utasítják	el,	bibliai	alapon.	
Mivel	e	tévtanok	a	mai	
napig	megjelennek	vala-
milyen	változatban,	a	
hitvallások	ma	is	védik		
a	hívőket.	

Annak	idején	kevesen	
olvasha>ák	a	Bibliát,	
szükség	volt	a	tömör	
összefoglalókra.		
Ma	mindenki	olvashatja	a	
Bibliát,	mégis	meg	lehet	
minket	téveszteni,	
Bibliával	a	kezünkben.	
	
Olvashatók:	apologia.hu	

22	



A háromságtan"
félreértései


Triteista, ariánus és modalista 
modellek
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A trinitárius teológia modellje
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Triteizmus

Ókor:	csak	az	ariánusok		
és	modalisták	vádolták	
ezzel	a	`nitáriusokat.	
19.	sz.	mormon	vallás	
•  Három	külön	isten	van,	
az	Atya,	a	Fiú	és	a	
Szentlélek...	
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Triteizmus – kritika

Vonzerő:	
•  Hangsúlyozza	a	három	
személy	valóságát.	

Probléma:	
•  Valójában	többistenhit.	
•  A	Biblia	tanítása	szerint	
csak	egy	Isten	van.	
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Arianizmus

4.	sz.	Areiosz	(Arius)	
20.	sz.	Jehova	tanúi	
•  Csak	az	Atya	Isten.	
•  A	Fiú	csak	Isten	első	
teremtménye,	akin	
keresztül	minden	mást	
teremte>,	Jézus	emberi	
testébe	költözö>.	

•  A	Lélek	csak	Isten	
személytelen	ereje.	
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Arianizmus – kritika

Vonzerő:	
•  „Tiszta”	monoteizmus.	
Probléma:	
•  Az	ariánus	Jézus	egy	
félisten	félemberi	
kreatúrája.	

•  A	személyeknek	a		
megváltásban	eltérő	a	
szerepe,	de	e>ől	még	a	
Fiú	és	a	Lélek	nem	
alacsonyabb	rendű.	

•  A	Biblia	állítja		
a	Fiú	örök	istenségét,		
a	Lélek	személy	voltát.	

•  „Isten	Fia”	hebraizmus	
jelentése:	„Aki	Isten”	
stb.	
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Modalizmus

2-4.	sz.	Noetosz,	Praxeasz,	
Szabelliosz		
20.	sz.	Jesus	Only	pünkös-
diek,	branhamisták	

•  Isten	csak	egy	személy	
•  Az	Atya,	Fiú	és	Szent-
lélek	csak	három	egy-
más	utáni	megjelenési	
forma/`sztség	(modus)	
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Isten	mint	
„Atya”	

Isten	mint	
„Fiú”	

Isten	mint	
„Szentlélek”	



Modalizmus – kritika

Vonzerő:	
•  „Tiszta”	monoteizmus.	
Probléma:	
•  A	személyeket	idézőjelbe,	

kapcsolatukat	színjátékká	
teszi.	

•  A	Biblia	együI,	de	külön	
emlí`	a	három	személyt,	
kapcsolatuk	valóságos		
(pl.	szeretet,	küldés)	

	

•  Ha	nem	létezne	egyszerre	
az	Atya	és	a	Fiú,	nem	
történhete>	volna	meg		
az	engesztelés.	

•  Magával	Istennel	talál-
kozhatunk,	nem	csak		
egy-egy	„megjelenési	
formájával”.	
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Krisztológiai"
tévtanok


Ebionita, doketista, 
adopcionista, ariánus, 

nesztoriánus és monofizita 
modellek
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Trinitárius krisztológiai modell

Isten	és	a	Krisztus	viszonya:	
•  nem	csak	ember	/	csak	

Isten,	hanem	Istennel	
egylényegű	(homoúsziosz)	

Krisztusban	az	isteni	és	az	
emberi	viszonya:	
•  nem	két	„rész”,	hanem	

két	természet	(phüszisz)	
•  mindke>ő	valóságos,	

összekeverhetetlen	és	
szétválaszthatatlan.	
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Krisztus lénye – tapasztalatként
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Általában,	hétköznap	

Átváltozva,	feltámadva	



Krisztológai tévtanok 1.

Jézus	csak	ember	volt	és	
maradt	(ebioni`zmus,	
unitarizmus).	
	

Krisztus	csak	isteni	lény,	
teste	fantomtest	volt	
(gnosz`kus	doke`zmus).	
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Krisztológiai tévtanok 2.

Jézus	csak	ember	volt,	de	
istenivé	vált	(adopcioniz-
mus,	socinianizmus).	
	

Jézus	testében	emberi	
lelke	v.	elméje	helyeJ	
isteni	lény	(a	logosz)	lako>	
(arianizmus,	Jehova	tanúi).	
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Krisztológiai tévtanok 3.

Jézus	emberi	és	a	Fiú	
isteni	természete	külön	
maradt	(nesztorianiz-
mus).	

A	Fiú	isteni	természete	
magába	olvasztoJa	Jézus	
emberi	természetét	
(monofizi`zmus).	
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"
Válaszok "

ellenvetésekre"

Történelmi, logikai és bibliai 

ellenérvek
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Logikai ellenvetések

„A	háromságtan	
többistenhit:	1+1+1=3.”	
•  A	Teremtő	lénye	nem	
matema`kai	feladvány,	
de	1x1x1=1.	

„A	háromságtan	irracio-
nális	elképzelés.”	
•  Nem	értelmetlen,	csak	
értelemfele_	(szupra-
racionális)	lényről	szól.	

„Elképzelhetetlen,	hogy	
egy	valaki	három	legyen.”	
•  A	teremte>	világban	
valóban	nincs	rá	példa,	
de	a	Teremtő	lényéről	
van	szó:	örökkévalósá-
gát	és	mindenü>	jelen	
valóságát	sem	tudjuk	
elképzelni.	

•  Ha	ember	találta	volna	
ki,	egyszerűbb	lenne.	
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Bibliai ellenvetések

„A	Háromság	szó	és	a	
háromságtan	nincs	is	benne	
a	Bibliában.”	
•  Nem	bibliai	fogalom		

is	kifejezhet	bibliai	
tartalmat.		

•  A	tan	minden	részlete	
benne	van	a	Bibliában.	

•  A	tan	azért	nem	használ	
bibliai	kifejezéseket,	mert	
azokat	érte>ék	félre.	

„A	tan	nincs	benne	a	Bibliá-
ban:	nem	is	lehet	fontos.”	
•  A	tan	a	3-5.	sz-ban	megje-

lent	hamis	tanokra	reagál.	
Ezek	ma	is	léteznek,	ezért	
a	tan	ma	is	fontos.	

„A	háromságtan	zavaros:	Is-
ten	nem	a	zűrzavar	Istene.”	
•  Az	1Kor	14:33	nem	Isten	

lényéről,	hanem	a	gyüle-
keze`	rendről	szól.	
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Bibliai ellenvetések (folyt.)

„A	Biblia	szerint	‘egy	az	
Isten’	–	nem	három.”	
•  Az	Ef	4:5	azt	sorolja,	ami	
közös:	Úr,	hit,	kereszt-
ség...		

•  A	heisz	ho	theosz	régies,	
formahű	fordítása	
hibás,	helyesen:	„egy	
Isten	van”	(nem	több).		

„A	Biblia	csak	egyszer	
emlí>	együ,	a	három	
személyt	(Mt	28).”	
•  Nem	igaz:	Mt	3:16-17,	
2Kor	13:13,	Ef	4:4-6,	Tit	
3:4-6	stb.	
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Egyháztörténeti ellenvetések

„A	háromságtan	a	325-ös	
nikaiai	zsinat	hitújítása.”	
•  Nem,	a	tan	és	kifejezé-
sei	sokkal	korábbiak.	

•  Gör.	triasz	(180)	An`ó-
khiai	Theophilosz	levele	
Autolükhoszhoz	2:15	

•  Lat.	trinitas,	essen5a,	
persona	(213)	Tertullia-
nus	Praxeasz	ellen	2:3	

•  Nem	a	zsinat	fogalma-
zo>	meg	új	dolgot,	
hanem	Areiosz.	

„Jézus	istensége	néhány	
szavazaton	múlt.”	
•  Nem,	a	317	püspökből	
először	17	támoga>a	
Areioszt,	de	végül	csak	
2	maradt.	
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Vallástörténeti ellenvetések

„A	háromságtant	a	po-
gány	Nagy	Konstan>n	
vezeJ	be.”	
•  A	császár	hite	vitatható,	
és	a	zsinatot	ő	hívta	
össze,	de	a	vitákba		
nem	szólt	bele.	

„A	Háromság	a	pogány	
istentriádokból	ered.”	
•  A	pogány	vallásokban	
istencsaládok	vannak.	

•  Egyik	sem	egyistenhit,	
egyik	sem	hasonlít	a	
keresztény	istenképre.	

•  Amelyikben	hármasság	
volt,	az	is	az	egyháztól	
térben	és	időben	távoli.	

•  A	korai	egyház	mindig	is	
kri5zálta	a	pogány	
vallásosságot.	
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