
Az ember válasza Istennek 

6.Hiszek egy Istenben 
-tanári változat- 

1.Hiszek egy Istenben 

YouCat 30 :Csak egyetlen Istenben hiszünk, mert a Szentírás tanúsága szerint csak egy Isten van, és a 

logika törvényei szerint is csak egy Isten lehetséges. 

 

-Az egész hitvallás Istenről szól.  

-„Hiszek egy Istenben”: ezekkel a szavakkal kezdődik Nicea-konstantinápolyi hitvallás. Az Isten egyetlen, nincs 

több Isten, csak egy.  

Ha két Isten lenne, akkor egyik sem lenne végtelen, egyik sem lenne tökéletes. 

MTörv 6,4-5: „4Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! 5Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked 

mélyéből, minden erőddel! 

A próféták újra és újra felszólítják a népet, hagyják el a hamis isteneket, és térjenek az egyetlen Istenhez.  

Iz 45,22: 22Térjetek hozzám és megszabadultok, ti, határai a földnek, mind! Mert én vagyok az Isten, és nincsen 

más. 

Jézus is megerősíti,hogy Isten az egyetlen Úr s őt teljes szívből, teljes lélekből, minden érzéssel és minden erővel 

szeretni kell. 

 

-A kereszténység tehát monoteista vallás. Monoteizmus: monosz = az 

egyetlen + theosz= Isten) 

Monoteista vallások: a zsidó, a keresztény vallás, valamint az iszlám. 

 

 

2.Isten neve: megszólítható 

YouCat 31 :Isten azért nevezi meg magát, hogy meg lehessen Őt szólítani. 

-A név kifejezi a lényeget. Istennek van neve, Ő személyes, nem egy névtelen 

erő. 

-Az égő csipkebokorban Mózes  

tudomására hozza nevét: JHVH(Jahve) = „Én vagyok, aki vagyok”  

-Érdekes módon kacsolódik össze ez a név Jézus egyik kijelentésével: „Amikor 

majd fölmagasztaltatik az Emberfia, megtudjátok, hogy én vagyok”(Jn 8,28)  

 

-Isten megszólíthatóvá teszi magát népe számára és mégis rejtett Isten, titok marad. Isten iránti tiszteletből 

Izraelben nem mondták ki Isten nevét, hanem az Jahve helyett az Adonáj kifejezést használták, amelynek 

jelentése: az Úr. Ugyanezt a szót használja az Újszövetség is, amikor Jézust igaz Istenként dicsőíti. 

3.Isten rejtőző és szent Isten 

-Isten létbeli szentsége minden teremtménytől megkülönbözteti és a tőlük való távolságot jelzi, a 

kinyilatkoztatás egyetlen más tulajdonságának utánzására nem hívja föl annyira az embert, mint az akarat 

szentségére: Isten szent, azért az ember is legyen szent. 

- Előtte az ember felismeri a maga kicsinységét. Az égő csipkebokornál Mózes lehúzza saruját, arcát 

eltakarja lepellel. 

-Izajás így kiált fel: „Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép 

között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek Urát.”(Iz 6,5) 

-Péter így kiált fel a csodálatos halfogás után: Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: „Uram, menj el 

tőlem, mert bűnös ember vagyok!”(Lk 5,8) 

4.Isten hűséges 

-Amikor a csipkebokorban kinyilványítja nevét Isten hűségéről is tanúságot tesz. Ő „Ábrahám, Izsák és 

Jákob Istene”. Ez érvényes a múltra, de érvényes a jövőre is:  

-„Én vagyok az Isten, atyáid Istene: Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene.”(Kiv 3,6) 

-„Veled leszek”(Kiv 3,12) 

5.Isten irgalmas és könyörületes 

-Ő megbocsáthat minden embernek, aki előtte bűnösnek vallja magát.  

1 Jn 3,20: 20Ha szívünk vádol minket valamivel, Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.  



 

Miután Izrael bűnbe esik a pusztában és az aranyborjút imádja Isten el akarja pusztítani a népet, de Mózes 

közbenjárására megkegyelmez.  

Kiv 34,6: 6”Az Úr elvonult előtte és ezt mondta: „Jahve, Jahve, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, 

gazdag kegyelemben és hűségben.” 

6.Isten az igazság 

YouCat 32 : „Isten a világosság és nincs benne sötétség”(1 Jn 1,5). Az Ő szava igazság(Jn 7,28; Péld 8,7), és 

az Ő törvénye igazság(Zsolt 119,142). Jézus maga kezeskedik Isten igazságáért, amikor Pilátus előtt 

megvallja: „Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról.”(Jn 18,37) 

2 Sám 7,28: Dávid imádsága, bűnbánata Nátán bírálata után „28Igen, ó Uram, Istenem, te Isten vagy, és a te szavad 

igazság. Magad tetted szolgádnak ezeket az ígéreteket.  

Péld 8,7: „az én számat az igazság mozgatja, ajkaim borzadnak minden álnokságtól.” 

-Isten szava igazság, nem hazudik mert minden ígéretét betartja. 

-Jézus abszólut szavahihetősége alapján tudjuk, hogy Isten az igazság. 

-Isten ígéretei mindig valóra válnak. 

-Az ember bűnének és bukásának a kezdete a kísértő hazugsága volt, aki közénk hozta azt, hogy az ember 

kételkedjék Isten szavában, jóságában és hűségében. 

7.Isten a szeretet 

YouCat 33 : Ha Isten a szeretet, akkor nincs olyan teremtmény, amelyiket nem hordozna és nem venne körül 

végtelen jó akarat. Isten nemcsak kijelenti, hogy Ő szeretet, de be is bizonyítja: „13Senki sem szeret jobban, 

mint az, aki életét adja barátaiért.”(Jn 15,13) 

-Egyetlen másik vallás sem mondja azt, amit a kereszténység: „Isten a szeretet”(1 Jn 4,8.16) 

1 Jn 4,8: „8Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet.” 

1 Jn 4,16: 16Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a 

szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad. 

-A világban tapasztalható szenvedés és gonoszság kételyt ébreszthet az emberben: „Hogy engedheti meg ezt az 

Isten?” 

Választ adhat itt Teréz anya: „Az igazi szeretet fáj. Mindig fájnia kell. 

Fájdalomnak kell lennie, ha valakit szeretünk, fáj, ha elhagyjuk, szeretnénk 

érte meghalni. Aki megházasodik, mindenről le kell mondania, hogy a 

házastársak szeressék egymást. Sokat szenved a gyermekének életet adó  

édesanya. A ’szeretet’ szó nagyon félreérthető, s vissza is lehet élni vele.” 

Sokszor halljuk: ha Isten a szeretet hogyan engedheti meg a tragédiákat, pl. 

hogy egy gyermek meghaljon vagy életére lebénuljon.  

-De gondoljunk arra, hogy maga Jézus a kereszten életét adta barátaiért, bebizonyította saját vérével, hogy 

az isteni szeretetről szóló beszéd nem üres szó. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az egy Istenbe vetett hit következményei: 

1.Isten nagyságának és fenségének megismerése:  

"Íme, Isten oly nagy, hogy legyőzi tudásunkat" (Jób 36,26). Ezért Istennek "az elsőnek kell lennie, akinek 

szolgálunk" 

2.Hálaadó élet: ha Isten Egy, akkor akik vagyunk és mindenünk, amink van, tőle való: "Mid van, amit nem 

kaptál?" (1Kor 4,7), "Mit adhatok viszonzásul az Úrnak mindazért, amit kaptam tőle?" (Zsolt 116,12). 

3.Minden ember egységének és igaz méltóságának megismerése: valamennyien Isten "képére és 

hasonlatosságára" (Ter 1,26) vannak teremtve. 

4.A teremtett dolgok helyes használata: a hit az Egy Istenben megtanít minden dolog fölhasználására, ami nem 

Ő, oly mértékben, amennyiben közelebb visznek hozzá; és elszakadni tőlük oly mértékben, amennyiben 

eltávolítanak Tőle. 

5.Bizalom Istenben minden körülmények között, még a viszontagságok közepette 

is.  

Jézusról nevezett Szent Teréz egyik imája csodálatosan fejezi ki ezt: 

"Semmi ne zavarjon, / semmi ne rettentsen,  

Minden elmúlik, / Isten nem változik, 

A türelem / mindent elér; 

Akié Isten, / annak nem hiányzik semmi: 

Isten egyedül elég." 



Az ember válasza Istennek 

6.Hiszek egy Istenben 
-tanulói változat- 

 

1.Hiszek egy Istenben 

YouCat 30 :Csak     hiszünk, mert a Szentírás tanúsága szerint   

  van, és a logika törvényei szerint is csak      . 

 

-Az egész hitvallás    szól.  

-„Hiszek egy Istenben”: ezekkel a szavakkal kezdődik Nicea-konstantinápolyi hitvallás. Az Isten egyetlen, nincs 

több Isten, csak egy.  

Ha két Isten lenne, akkor egyik sem lenne végtelen, egyik sem lenne tökéletes. 

MTörv 6,4-5: „4Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az          

  szíved, lelked mélyéből, minden erőddel! 

A próféták újra és újra felszólítják a népet, hagyják el a hamis isteneket, és térjenek az egyetlen Istenhez.  

Iz 45,22:      és megszabadultok, ti, határai a földnek, mind! Mert én vagyok az Isten, és 

nincsen más. 

Jézus is megerősíti,hogy Isten az egyetlen Úr s őt teljes szívből, teljes lélekből, minden érzéssel és minden erővel 

szeretni kell. 

-A kereszténység tehát monoteista vallás. Monoteizmus: monosz = az  

  + theosz=   ) 

Monoteista vallások: a    , a    

 vallás, valamint az  . 

 

2.Isten neve: megszólítható 

YouCat 31 :Isten azért nevezi meg magát, hogy   

    . 

-A név kifejezi a lényeget. Istennek van neve, Ő személyes, nem egy névtelen erő. 

-Az égő csipkebokorban Mózes tudomására hozza nevét: 

    = „     ”  

-Érdekes módon kapcsolódik össze ez a név Jézus egyik kijelentésével: „Amikor 

majd fölmagasztaltatik az Emberfia, megtudjátok, hogy én vagyok”(Jn 8,28)  

-Isten megszólíthatóvá teszi magát népe számára és mégis rejtett Isten, titok 

marad. Isten iránti tiszteletből Izraelben nem mondták ki Isten nevét, hanem az  

Jahve helyett az     kifejezést használták, amelynek jelentése:  . Ugyanezt a szót használja az 

Újszövetség is, amikor Jézust igaz Istenként dicsőíti. 

3.Isten rejtőző és szent Isten 

-Isten létbeli szentsége minden teremtménytől megkülönbözteti és a tőlük való távolságot jelzi, a 

kinyilatkoztatás egyetlen más tulajdonságának utánzására nem hívja föl annyira az embert, mint az akarat 

szentségére: Isten  , azért az ember is     . 

- Előtte az ember felismeri a maga kicsinységét. Az égő csipkebokornál Mózes lehúzza saruját, arcát 

eltakarja lepellel. 

-Izajás így kiált fel: „Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép 

között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek Urát.”(Iz 6,5) 

-Péter így kiált fel a csodálatos halfogás után: Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: „Uram, menj el 

tőlem, mert bűnös ember vagyok!”(Lk 5,8) 

4.Isten hűséges 

-Amikor a csipkebokorban kinyilványítja nevét Isten hűségéről is tanúságot tesz. Ő „    

  ”. Ez érvényes a múltra, de érvényes a jövőre is:  

-„Én vagyok az Isten, atyáid Istene: Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene.”(Kiv 3,6) 

-„Veled leszek”(Kiv 3,12) 

5.Isten irgalmas és könyörületes 

-Ő megbocsáthat minden embernek, aki előtte bűnösnek vallja magát.  

1 Jn 3,20: 20Ha szívünk vádol minket valamivel, Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.  



 

Miután Izrael bűnbe esik a pusztában és az aranyborjút imádja Isten el akarja pusztítani a népet, de Mózes 

közbenjárására megkegyelmez.  

Kiv 34,6: 6”Az Úr elvonult előtte és ezt mondta: „Jahve, Jahve, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, gazdag 

kegyelemben és hűségben.” 

6.Isten az igazság 

YouCat 32 : „Isten a világosság és nincs benne sötétség”(1 Jn 1,5). Az Ő szava igazság(Jn 7,28; Péld 8,7), és 

az Ő törvénye igazság(Zsolt 119,142). Jézus maga kezeskedik Isten igazságáért, amikor Pilátus előtt 

megvallja: „Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról.”(Jn 18,37) 

2 Sám 7,28: Dávid imádsága, bűnbánata Nátán bírálata után „28Igen, ó Uram, Istenem, te Isten vagy, és a te szavad 

igazság. Magad tetted szolgádnak ezeket az ígéreteket.  

Péld 8,7: „az én számat az igazság mozgatja, ajkaim borzadnak minden álnokságtól.” 

-Isten szava   ,   mert minden ígéretét betartja. 

-Jézus abszólut szavahihetősége alapján tudjuk, hogy Isten az igazság. 

-Isten ígéretei mindig valóra válnak. 

-Az ember bűnének és bukásának a kezdete a kísértő hazugsága volt, aki közénk hozta azt, hogy az ember 

kételkedjék Isten szavában, jóságában és hűségében. 

7.Isten a szeretet 

YouCat 33 : Ha Isten a szeretet, akkor nincs olyan teremtmény, amelyiket nem hordozna és nem venne körül 

végtelen      . Isten nemcsak kijelenti, hogy Ő szeretet, de be is bizonyítja: 

„13Senki sem szeret jobban, mint az, aki        .”(Jn 15,13) 

-Egyetlen másik vallás sem mondja azt, amit a kereszténység: „Isten a szeretet”(1 Jn 4,8.16) 

1 Jn 4,8: „8Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet.” 

1 Jn 4,16: 16Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a 

szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad. 

-A világban tapasztalható szenvedés és gonoszság kételyt ébreszthet az emberben: „Hogy engedheti meg ezt az 

Isten?” 

Választ adhat itt Teréz anya: „Az igazi szeretet fáj. Mindig fájnia kell. 

Fájdalomnak kell lennie, ha valakit szeretünk, fáj, ha elhagyjuk, 

szeretnénk érte meghalni. Aki megházasodik, mindenről le kell 

mondania, hogy a házastársak  

szeressék egymást. Sokat szenved a gyermekének életet adó  

édesanya. A ’szeretet’ szó nagyon félreérthető, s vissza is lehet élni 

vele.” 

Sokszor halljuk: ha Isten a szeretet hogyan engedheti meg a tragédiákat, 

pl. hogy egy gyermek meghaljon vagy életére lebénuljon.  

-De gondoljunk arra, hogy maga Jézus a kereszten életét adta barátaiért, bebizonyította saját vérével, hogy az isteni 

szeretetről szóló beszéd nem üres szó. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az egy Istenbe vetett hit következményei: 

1.          

"Íme, Isten oly nagy, hogy legyőzi tudásunkat" (Jób 36,26). Ezért Istennek "az elsőnek kell lennie, akinek 

szolgálunk" 

2.    : ha Isten Egy, akkor akik vagyunk és mindenünk, amink van, tőle való: "Mid van, 

amit nem kaptál?" (1Kor 4,7), "Mit adhatok viszonzásul az Úrnak mindazért, amit kaptam tőle?" (Zsolt 116,12). 

3.Minden ember           megismerése: valamennyien 

Isten "képére és hasonlatosságára" (Ter 1,26) vannak teremtve. 

4.A        :  

a hit az Egy Istenben megtanít minden dolog fölhasználására, ami nem Ő, oly mértékben, amennyiben közelebb 

visznek hozzá; és elszakadni tőlük oly mértékben, amennyiben eltávolítanak Tőle. 

5.      minden körülmények között, még a viszontagságok 

közepette is.  

Jézusról nevezett Szent Teréz egyik imája csodálatosan fejezi ki ezt: 

"Semmi ne zavarjon, / semmi ne rettentsen,  

Minden elmúlik, / Isten nem változik, 

A türelem / mindent elér; 

Akié Isten, / annak nem hiányzik semmi: 

Isten egyedül elég." 

 

 


