
 

Az ember válasza Istennek 
 

7.A Szentháromság. Isten mindenhatósága 
-tanári lap- 

1.Hiszek a Szentháromságban 

YouCat 35 :A háromszemélyű egy Istenben hiszünk. „Isten nem magányosság, hanem tökéletes 

közösség”(XVI Benedek) 

 

-A keresztényeket "az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében" keresztelik meg (Mt 28,19). Előtte azonban a 

háromszoros "hiszek"-kel válaszolnak a kérdezőnek, aki megkérdezi őket, hogy hisznek-e az Atyában, a Fiúban 

és a Szentlélekben:  

"Az összes keresztények a Szentháromságban hisznek"(Arles-i Szt. Caesarius) 

-A Szentháromság misztériuma a keresztény hit és élet központi misztériuma.  

 

YouCat 36: Isten háromsága titok. Isten háromságáról csak Jézus Krisztustól tudunk. 

 

Szent Ágoston és a Szentháromság titka 

Egy szép legenda elmondja, hogy egyik alkalommal Szt. Ágoston a tenger partján sétálva és 
próbálva megérteni emberi ésszel a Szentháromság titkát egyszerre csak egy gyermekre lett 
figyelmes, aki egy lyukat fúrt a tenger partján a homokba és egy kagylóval vizet hordott bele. A nagy 
szent megállt és figyelte mit művel a kis gyerek, majd megkérdezte tőle: „Miben munkálkodsz?” A 
gyerek válasza a következő volt: „kihordom a kagylóval a tengert ebbe a lyukba.” A hittudós nevetni 
kezdett, majd így szólt: „De hiszen ez lehetetlen.” A gyerek azonban így felelt: „sokkal lehetségesebb 
ezt megtenni, mint hogy te megértsd emberi eszeddel a Szentháromság titkát.” 
 

Az ember értelmével nem tud Isten háromságára. 

Ha Isten egyedül és magányosan lenne, nem tudna öröktől fogva 

szeretni. 

 

-A Szentháromság nyomait megtaláljuk már az Ószövetségben: 

-2A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek 

fölött.(Ter 1,2) 

-(Ábrahám) 2Fölemelte szemét és íme, három férfi állt előtte.(Ter 18,2) 

-2Az Úr lelke szól általam, az ő szava van nyelvemen.(2 Sám 23,2) 

 

2.Az Atya 

YouCat 37: Istent már csupán azért is Atyaként tiszteljük, mert Ő a Teremtő, és mert teljes szeretetével 

gondoskodik teremtményeiről. Jézus, az Isten Fia tanított minket arra, hogy az Ő Atyját Atyánknak 

tekintsük, és Mi Atyánkként szólítsuk meg.  

-Több kereszténység előtti vallás ismeri Isten atyaként Való megszólítását. Izraelben már Jézus előtt is Atyaként 

szólították meg Istent és azt is tudták, hogy Isten anyához is hasonlítható 

MTörv 32,6: 6Ezzel fizettek az Úrnak, te ostoba és balga nép? Hát nem atyád és teremtőd? Hűséges Isten, ment 

minden álnokságtól, létet adott neked és életben tart!  

Mal 2,10: 10Vajon nem egy atyánk van-e mindannyiunknak? Vajon nem ugyanaz az Isten teremtett-e minket? Miért 

viselkedünk akkor egymással szemben áruló módon, megsértve atyáink szövetségét? 

Iz 66,13: 13Mert a fiút, akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg én is titeket; 

-Jézus Krisztus mutatja meg nekünk, hogy voltaképpen milyen Isten, mint Atya: 
9„Már oly régóta veletek vagyok – felelte Jézus –, és nem ismersz, Fülöp? Aki 

engem látott, az Atyát is látta.”(Jn 14,9) 

-A tékozló fiú példabeszédében Jézus az irgalmas atya utáni legmélyebb 

emberi vágyakozásról szól.  



 

-Amikor Jézust megkérik tanítványai, hogy tanítsa meg őket imádkozni, a megszólítás, amelyre  

megtanítja legközelebbi barátait az, hogy Istent Atyának(Mi Atyánk) szólítsák, sőt sokszor Apukának 

nevezi(Abba). 

Jézus Istent mindig Atyának nevezi, nemcsak, amikor az apostolokat tanította imádkozni.  

 

3.A Szentlélek 

YouCat 38: A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye és egyenlő az Atyával és a Fiúval. 

Amikor magunkban fölfedezzük Isten valóságát a Szentlélek közreműködésével  tesszük. Isten elküldte „Fia 

Lelkét a szívünkbe”(Gal 4,6) 

-A keresztény nagy örömöt, belső békét és szabadságot talál a Szentlélekben. 

Róm 8,15: „15Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság 

Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya!” 

 

4.A Fiú = Jézus 

YouCat 39: Jézus Isten. A Szentháromsághoz tartozik. A Názáreti Jézus a Fiú, a második isteni Személy, 

róla beszélünk, amikor „az Atya és a Fiú, és a Szentlélek nevében” imádkozunk. 

-Csodáiban és jeleiben, különösen azonban föltámadásában a tanítványok fölismerték, hogy  ki Jézus, és Úrként 

imádták Őt. 

 

5.Isten mindenható 

YouCat 40: „Istennél semmi sem lehetetlen”(Lk 1,37). Isten mindenható. 

-Régebb Isten mindenhatóságát néhány kérdéssel próbálták megtanítani, melyek katekizmusok elején szerepeltek 

és egymás után következtek:   

Hol van Isten? – Isten mindenütt jelen van;   

Mit lát Isten? – Isten mindent lát;   

Mit tud Isten? – Isten mindent tud.  

Isten mindenható: mindent megtehet, amit akar. 

A Szentírás az Ószövetségben a következő módon fejezi ki Isten mindenhatóságát: 

-Erősebb a pogányok isteneinél   

-Erősebb a természet erőinél 

-Ereje jelen va mindig az üdvösség történetében 

-Nem szorul senki segítségére 

Az Újszövetségben Isten mindenhatósága Jézus Krisztusban jutott kifejezésre, főleg csodái, de különösen 

feltámadása által. 

Manapság azonban más dolgokat emelnek ki Isten mindehatóságával kapcsolatban:    

-Isten mindenkin meg tud könyörülni 

-Isten mindenkit szeret még ellenségeit is. 

-Isten megtehet mindent, amit akar, de soha nem tesz rosszat, hanem csak azt, ami az embernek, 

legkedvesebb teremtményének javát szolgálja. Nem kényszeríti rá akaratát az emberre, hanem felajánlja, 

majd tiszteletben tartja az ember döntését. Isten azonban nem tesz abszúrd dolgokat sem.  

Például: nem teljesítette a Gonosz kérését, hogy a köveket változtassa kenyérré.  



 

1a.A Szentháromság gyenge jelei a világban  
 

a)Lóhere (Szt. Patrik szimbóluma)  b)Egyenlőszárú háromszög   c)Három egybeolvadó gyertya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) A szívárvány három alapszínének a szimbóluma: a piros, a kék és a zöld. Egyes 

egyházatyák szerint ezek Jézusra is utalnak, ugyanis a kék az égi eredet színe, a zöld 

a földi működésé, a piros pedig a kereszthalálé. 

 

 

 

 

e)A Szentháromság legszebb jele a világban azonban a család: az 

apa, az anya és a gyermekek. Egy olyan család, amely szépen, 

szeretetben él a Szentháromság  

legszebb megvalósulása a világban, amelyben az Isten leginkább 

felismeri magát. 

 

 

 

 

 

 

A katolikus, valamint a nyugati keresztény egyházakban a Pünkösd utáni vasárnapon ünnepeljük 

Szentháromság vasárnapját, míg a keleti keresztények Pünkösd más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
Az ember válasza Istennek 

 

7.A Szentháromság. Isten mindenhatósága 
-tanulói lap- 

1.Hiszek a Szentháromságban 

YouCat 35 :A      Istenben hiszünk. „Isten nem magányosság, hanem 

      ”(XVI Benedek) 

 

-A keresztényeket "az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében" keresztelik meg (Mt 28,19). Előtte azonban a 

háromszoros "hiszek"-kel válaszolnak a kérdezőnek, aki megkérdezi őket, hogy hisznek-e az Atyában, a Fiúban 

és a Szentlélekben:  

"Az összes keresztények a Szentháromságban hisznek"(Arles-i Szt. Caesarius) 

-A Szentháromság misztériuma a           

    

 

YouCat 36: Isten háromsága   . Isten háromságáról csak         tudunk. 

 

Szent Ágoston és a Szentháromság titka 

Egy szép legenda elmondja, hogy egyik alkalommal Szt. Ágoston a tenger partján sétálva és 
próbálva megérteni emberi ésszel a Szentháromság titkát egyszerre csak egy gyermekre lett 
figyelmes, aki egy lyukat fúrt a tenger partján a homokba és egy kagylóval vizet hordott bele. A nagy 
szent megállt és figyelte mit művel a kis gyerek, majd megkérdezte tőle: „Miben munkálkodsz?” A 
gyerek válasza a következő volt: „kihordom a kagylóval a tengert ebbe a lyukba.” A hittudós nevetni 
kezdett, majd így szólt: „De hiszen ez lehetetlen.” A gyerek azonban így felelt: „sokkal lehetségesebb 
ezt megtenni, mint hogy te megértsd emberi eszeddel a Szentháromság titkát.” 
 

Az ember értelmével nem tud Isten háromságára. 

Ha Isten egyedül és magányosan lenne, nem tudna öröktől fogva 

szeretni. 

 

-A Szentháromság nyomait megtaláljuk már az Ószövetségben: 

-2A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek 

fölött.(Ter 1,2) 

-(Ábrahám) 2Fölemelte szemét és íme,     állt előtte.(Ter 18,2) 

-2Az Úr lelke szól általam, az ő szava van nyelvemen.(2 Sám 23,2) 

 

2.Az Atya 

YouCat 37: Istent már csupán azért is Atyaként tiszteljük, mert Ő a   , és mert teljes 

szeretetével    teremtményeiről. Jézus, az Isten Fia tanított minket arra, hogy az Ő Atyját 

    tekintsük, és      szólítsuk meg.  

-Több kereszténység előtti vallás ismeri Isten atyaként Való megszólítását. Izraelben már Jézus előtt is Atyaként 

szólították meg Istent és azt is tudták, hogy Isten anyához is hasonlítható 

MTörv 32,6: 6Ezzel fizettek az Úrnak, te ostoba és balga nép? Hát nem     ? Hűséges 

Isten, ment minden álnokságtól, létet adott neked és életben tart!  

Mal 2,10: 10Vajon nem egy atyánk van-e mindannyiunknak? Vajon nem ugyanaz az Isten teremtett-e minket? Miért 

viselkedünk akkor egymással szemben áruló módon, megsértve atyáink szövetségét? 

Iz 66,13: 13Mert a fiút, akit az    vigasztal, úgy vigasztallak meg én is titeket; 

-Jézus Krisztus mutatja meg nekünk, hogy voltaképpen milyen Isten, mint Atya: 
9„Már oly régóta veletek vagyok – felelte Jézus –, és nem ismersz, Fülöp? 

       .”(Jn 14,9) 

-A      példabeszédében Jézus az irgalmas atya utáni 

legmélyebb emberi vágyakozásról szól.  



 

-Amikor Jézust megkérik tanítványai, hogy tanítsa meg őket imádkozni, a megszólítás, amelyre  

megtanítja legközelebbi barátait az, hogy Istent Atyának(   ) szólítsák, sőt sokszor Apukának 

nevezi(  ). 

Jézus Istent mindig Atyának nevezi, nemcsak, amikor az apostolokat tanította imádkozni.  

 

3.A Szentlélek 

YouCat 38: A Szentlélek a Szentháromság        és    az Atyával és 

a Fiúval. 

Amikor magunkban fölfedezzük Isten valóságát a Szentlélek közreműködésével  tesszük. Isten elküldte „Fia 

Lelkét a szívünkbe”(Gal 4,6) 

-A keresztény nagy örömöt, belső békét és szabadságot talál a Szentlélekben. 

Róm 8,15: „15Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság 

Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk:   !” 

 

4.A Fiú = Jézus 

YouCat 39: Jézus Isten. A Szentháromsághoz tartozik. A     , a második isteni 

Személy, róla beszélünk, amikor „az Atya és a Fiú, és a Szentlélek nevében” imádkozunk. 

-Csodáiban és jeleiben, különösen azonban föltámadásában a tanítványok fölismerték, hogy  ki Jézus, és Úrként 

imádták Őt. 

 

5.Isten mindenható 

YouCat 40: „Istennél semmi sem lehetetlen”(Lk 1,37). Isten     . 

-Régebb Isten mindenhatóságát néhány kérdéssel próbálták megtanítani, melyek katekizmusok elején szerepeltek 

és egymás után következtek:   

Hol van Isten? – Isten mindenütt jelen van;   

Mit lát Isten? – Isten mindent lát;   

Mit tud Isten? – Isten mindent tud.  

Isten mindenható:        

A Szentírás az Ószövetségben a következő módon fejezi ki Isten mindenhatóságát: 

-   

- 

- 

- 

Az Újszövetségben Isten mindenhatósága Jézus Krisztusban jutott kifejezésre, főleg csodái, de különösen 

feltámadása által. 

Manapság azonban más dolgokat emelnek ki Isten mindehatóságával kapcsolatban:    

- 

- 

-Isten megtehet mindent, amit akar, de soha nem tesz rosszat, hanem csak azt, ami az embernek, 

legkedvesebb teremtményének javát szolgálja. Nem kényszeríti rá akaratát az emberre, hanem felajánlja, 

majd tiszteletben tartja az ember döntését. Isten azonban nem tesz abszúrd dolgokat sem.  

Például: nem teljesítette a Gonosz kérését, hogy a köveket változtassa kenyérré.  



 

1a.A Szentháromság gyenge jelei a világban  
 

a)     (Szt. Patrik szimbóluma)  b)    c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) A szívárvány három alapszínének a szimbóluma: a     

. Egyes egyházatyák szerint ezek Jézusra is utalnak, ugyanis a kék az égi eredet 

színe, a zöld a földi működésé, a piros pedig a kereszthalálé. 

 

 

 

 

e)A Szentháromság legszebb jele a világban azonban a   : az apa, 

az anya és a gyermekek. Egy olyan család, amely szépen, szeretetben él a 

Szentháromság  

legszebb megvalósulása a világban, amelyben az Isten leginkább 

felismeri magát. 

 

 

 

 

 

 

A katolikus, valamint a nyugati keresztény egyházakban a         

ünnepeljük Szentháromság vasárnapját, míg a keleti keresztények Pünkösd más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


