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Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki 
őt. János 1:18 
 
 
BEVEZETÉS 
 
A Szentháromság tana azt tanítja, hogy az istenségben három különböző személy van. 
Számtalan bibliatanulmány során a legtöbb figyelem két személyre összpontosul Istenre a 
Fiúra és Istenre a Szentlélekre. Emiatt a hívők gyakran homályos elképzeléssel rendelkeznek 
arról, hogy pontosan ki is Isten az Atya, mit is tesz és miért felelős. 
 
Ebben a tanulmányban Istent az Atyát két fő területen vizsgáljuk: először is Isten atyaságát 
tárgyaljuk, másodszor pedig Istennek az Atyának a cselekedeteit. 
 
 

I. ISTEN ATYASÁGA 
 

Az első terület vizsgálatakor megkülönböztetjük az Atya személyiségét a Fiútól és a Lélektől. 
Isten atyaságának hat különböző szempontja van: a Messiás Atyja, a teremtés Atyja, az 
angyalok Atyja, minden ember Atyja, Izrael Atyja és a hívők Atyja. 

 
A. A Messiás Atyja 
Isten atyai mivoltának első szempontja az, hogy ő a Messiás Atyja. Az a tény, hogy  
Isten az Atya a Messiásnak, Jesuának (Jézusnak) a Fiúnak az Atyja, ötféleképpen látható: 
 
1. Az Atya nemzette 
Istent mint a Messiás Atyját először is abban látjuk, hogy a Fiút az Atya nemzette. Ezt az 
Ószövetségben a Zsoltárok 2:7 tanítja: Törvényül hirdetem: Jehova mondá nékem: Én fiam 
vagy te; én ma nemzettelek téged. 
 
Az Újszövetségben ezt János 1:14 tanítja: És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és 
láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel 
és igazsággal. 
 
János 1:18 így szól: Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, 
az jelentette ki őt. 
 
Az előbbieket újra látjuk János 3:16-17-ben: Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő 
egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert 
nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy 
megtartassék a világ általa. 

 
Egy újabb példa I. János 4:9: Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő 
egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. 
 
Gyakran félreértelmezték azt a tényt, hogy a Messiást az Atya nemzette. Bizonyos csoportok 
– főként azok a kultuszok, amelyek azt tanítják, hogy Jesua nem örökkévaló – „az Atya 
egyszülöttje” kifejezést úgy magyarázzák, mintha Jézust Isten az Atya teremtette volna. 
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Valójában a nemzett (magyarban leginkább egyszülöttnek fordított) kifejezés az „egyediséget, 
különlegességet” hangsúlyozza, mivel ő Isten különleges, egyedi Fia, nem a teremtménye. 
 
Bár Isten atyaságának számos tényezője van, a Fiúval való kapcsolata különleges, egyedi. Az 
„Atya egyszülöttje” kifejezés tehát nem azt jelenti, hogy Jézust Isten az Atya teremtette, 
hanem az Atya-Fiú kapcsolat egyediségére utal, ami nem igaz egyéb más kapcsolatokra. 
Abban látjuk Isten atyaságát a Messiás felé, hogy az ő egyszülöttje, vagyis Isten különleges, 
egyedi Fia. Az ő kapcsolatuk egyedi, és egyetlen más apa-fiú kapcsolatra sem jellemző.  
 
2. Az Atya elismerte 
Isten atyaságát másodszor abban látjuk, hogy maga az Atya ismerte el, hogy Jesua az ő Fia. 
Ennek egyik példája Máté 3:17b, amikor is Isten az Atya a mennyből szólva ezt mondja: Ez 
az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Isten az Atya elismerte, hogy Jézus az ő Fia. 
 
3. Maga Jesua elismerte 
Isten atyaságát harmadszor abban látjuk, hogy a Fiú is elismerte Istent az Atyát saját Atyjának 
(Máté 11:27, János 8:54, 14:12-13). 
 
4. Mások is elismerték 
Isten atyaságát negyedszer abban látjuk, hogy mások is elismerték Jézust az Atyja Fiának, és 
azt, hogy Isten az Atya volt a Messiás Atyja. Az egyik példa Máté 16:16, amikor is Péter 
vallást tett, és szó szerint ezt mondta: „Te vagy a Messiás, az Istennek a Fia, az élő Istennek.” 
Péter elismerte, hogy Jesua Isten Fia volt, ezért hát Isten az Atya a Messiás Atyja. 
 
Ennek további példáit Márk 15:39-ben és Róma 8:32-ben látjuk. Az emberek elismerték 
Jézust Isten Fiának, s ez újra azt hangsúlyozta, hogy Isten az Atya a Messiás Atyja. 
 
5. Démonok elismerték 
Isten atyaságát ötödször abban a tényben látjuk, hogy Jesuát a démonok is elismerték Isten 
Fiának. Az egyik példa erre Máté 8:28-29: És a mikor eljutott vala a túlsó partra, a 
Gadarénusok tartományába, két ördöngős ment eléje, a sírboltokból kijövén, igen 
kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mer vala elmenni azon az úton. És ímé kiáltának 
mondván: Mi közünk te veled Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj 
minket? 
Ezekben a versekben démonok beszéltek, és elismerték, hogy Jézus Isten Fia volt. Ez 
automatikusan azt jelentette, hogy Isten a Messiás Atyja. 
 
B. A teremtés Atyja 
Isten atyaságának második szempontja az, hogy ő a teremtés Atyja. I. Korinthus 8:6-ban 
találjuk ennek az igazságnak az egyik példáját: 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. 
Ebben a részben Pál az Atyát mint Istent az Atyát nevezi meg, és a teremtéssel annak 
Atyjaként hozza kapcsolatba.  
 
Egy másik példát Jakab 1:17-ben látunk: Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék 
felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak 
árnyéka. 
Ebben a versben Atyának szólítják, és a világosságok Atyjaként szólnak róla, mely cím a 
teremtéssel hozza összefüggésbe.  
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C. Az angyalok Atyja 
Isten atyaságának harmadik szempontja abban látható, hogy ő az összes angyal Atyja. Ezért 
utalnak úgy az angyalokra, mint Isten fiaira. 
 
Négy írásrész tanítja ezt az igazságot: az első rész I. Mózes 6:1-4-ben található, amely 
megemlíti az Isten fiai kifejezést. Néhányan Mózes első könyvében az Isten fiai kifejezést 
Séth leszármazottaiként értelmezik, mások Káin leszármazottaiként. A többi három írásrész 
Jób 1:6, 2:1 és 38:7 világosan megmutatja, hogy az Isten fiai kifejezés az angyalokra 
vonatkozik. Mindezek az írásrészek az Isten fiai kifejezést használják, és azokban a 
szövegösszefüggésekben senki sem kétli, hogy angyalokról van szó. A következetességet be 
kell tartanunk, tehát I. Mózes 6-nak is angyalokra kell utalnia. 
 
D. Minden ember Atyja 
Isten atyaságának negyedik szempontja az, hogy ő minden ember Atyja. Ennek egyik példája 
Apostolok Cselekedetei 17:29: Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt 
gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, hogy emberi mesterség és kitalálás 
faragványához hasonlatos az istenség. 
Ez a vers kijelenti, hogy minden ember Isten leszármazottja. Egy értelemben jelen van Isten 
egyetemes atyasága minden ember felé; ő minden ember Atyja, hiszen ő az ember Teremtője. 
Ugyanebben az értelemben ő minden angyal Atyja is. Sajnálatos, hogy a liberálisok erre az 
egy aspektusra tették a voksukat, és figyelmen kívül hagyják az összes többit. 
 
Igen, a Biblia valóban tanít Isten atyaságának egyetemességéről. Ő valóban minden ember 
Atyja, ám ez csupán a Teremtő-teremtett lény viszonyban van így. Azonban nem jelent 
automatikusan egyetemes üdvösséget, ahogyan azt néhányan tanítják, miszerint egy nap 
minden ember üdvözülni fog. A Biblia nem azt tanítja, hogy minden ember meg lesz váltva. 
Csak azért, mert Isten minden ember Atyja, az nem jelenti azt, hogy egy nap minden ember 
meg fog térni. Pusztán azt jelenti, hogy Isten minden ember Teremtője. 
 
Efézus 3:14-15-ben látunk újabb példát arra, hogy Istent minden ember Atyjának nevezi a 
Biblia: Ezért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, akiről neveztetik 
minden nemzetség, mennyen és földön. 
Ebben a részben Isten atyaságát és a család elvét összekapcsolják. Ez is Isten atyai mivoltának 
egyetemességét hangsúlyozza. Ő minden ember Atyja, mivel ő teremtett minden embert. 
 
A harmadik példát Zsidókhoz írt levél 12:9-ben látjuk: Aztán, a mi testi apáink fenyítettek 
minket és becsültük őket; avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-e a lelkek Atyjának, és 
élünk! 
Istenről, az Atyáról itt úgy szól, mint a lelkek Atyjáról, megkülönböztetés nélkül. Itt is 
minden ember Atyja, nem megváltási, hanem teremtési kapcsolatban. Isten atyasága 
egyetemes jellegű, mivel ő minden ember Teremtője. 
 
E. Izrael Atyja 
Isten atyaságának ötödik szempontja az, hogy ő Izrael Atyja is. Erre az Ószövetség számos 
alkalommal utal. Az egyik ilyen példát II. Mózes 4:22-ben találjuk: Ezt mondd azért a 
Fáraónak: Így szólt az Úr: Elsőszülött fiam az Izrael. 
Isten Izraelt Jehova fiának nevezte. Izrael mint nemzet Istennek a fia. Egyetlen más népet sem 
nevez Isten fiának, csakis ezt az egyet, Izraelt. 
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A második példát V. Mózes 32:6-ban találjuk: Így fizettek-e az Úrnak, balga és értelmetlen 
nép? Nem atyád-e ő, aki teremtett? Ő alkotott és erősített meg. 
Ebben a részben Mózes világosan rámutatott, hogy Isten az Atya Izrael Atyja is; Izrael mint 
nemzet Istennek a fia. 
 
A harmadik példa Ézsaiás 64:8, melyben Izraelt Isten fiának nevezi. 
 
A negyedik példa Jeremiás 3:4. 
 
Az ötödik példa Hóseás 11:1 Mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt, és Egyiptomból 
hívtam ki az Én fiamat. 
 
Végezetül, Malakiás 1:6 is ezt a különleges, egyedi kapcsolatot hangsúlyozza, Izrael mint 
Isten fia: A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok: hol az én 
tisztességem? És ha én úr vagyok: hol az én félelmen? Azt mondja a Seregeknek Ura néktek, ti 
papok, kik utáljátok az én nevemet, és azt mondjátok: Mivel utáljuk a te nevedet? 
Izraelhez szólva Isten emlékezteti Izraelt arra, hogy ő az Atyjuk, Izrael pedig a fiú. 
 
F. A hívők Atyja 
Isten atyaságának hatodik szempontja az, hogy ő a hívők Atyja. János 1:12 kijelenti: Valakik 
pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő 
nevében hisznek. 
Ez az ő különleges, egyedi kapcsolata a megváltásban. Amikor Istenről az Atyáról, mint 
minden ember Atyjáról beszélünk, akkor az Istent, mint az emberek Teremtőjét hangsúlyozza, 
aki életet adott mindenkinek. Ez azonban nem garantálja minden ember üdvösségét, hiszen az 
egyéneknek gyakorolniuk kell a személyes hitet. Isten az Atya különleges módon a hívők 
Atyja, hiszen azok új életet kaptak az újjászületés által. Istennek, az Atyának a hívőkhöz 
fűződő ezen kapcsolata tükrözi a megváltás apektusát. 
 
Istenre, mint a hívők Atyjára utaló egyéb Írásrészek: Máté 5:45, 6:6-15, Róma 8:14-16 és I. 
János 3:1. 
 
 
II. ISTENNEK, AZ ATYÁNAK A CSELEKEDETEI 
 
Istennek, az Atyának a tanulmányozása folyamán a második terület a cselekedeteire 
vonatkozik. Isten atyaságának jellemzői megkülönböztetik őt a Szentháromság másik két 
tagjának személyiségétől, a Fiúnak és a Szentléleknek a cselekedeteitől.  
 
Istennek az Atyának öt tettét kell itt megemlítenünk. Először is, Isten az Atya életet ad a 
Fiúnak az örökkévalóságra (János 5:17-26). Másodszor, Isten az Atya a szerzője annak a 
rendeletnek, mely létrehozza mindazt, ami az ő akarata (Zsoltárok 2:7-9). Harmadszor, a 
kiválasztás munkáját Istennek az Atyának tulajdonítják (Efézus 1:3-6). Negyedszer, Isten az 
Atya küldte el a Fiút, hogy elvégezze a szabadítás munkáját (János 5:36). S végül ötödször, 
Isten az Atya az, aki fegyelmezi a gyermekeit. Mivel ő a hívők Atyja, joga van 
megfegyelmezni a hívőket. Az isteni fegyelmezés feladata Istennek, az Atyának a dolga 
(Zsidókhoz írt levél 12:9). 


