
 
„Így szól Jehova, a te Megváltód, és aki Formálód az anyaméhtől fogva: „Én, Jehova 

cselekszem mindent: magam feszítem ki az egeket, kiterítem a földet. Ki volt velem?” 
 
Ez a vers különösen hasznos Jehova Tanúi teológiájának megcáfolásában. A Tanúk hitnézete 

szerint Krisztust Mihály az arkangyal egy inkarnációjának tartják: „Erőben is, hatalomban is a 

legelső angyal az arkangyal, Jézus Krisztus, akit Mihálynak is hívnak.” (Az Őrtorony, 1995. 

november 1., 8. oldal) Hitük szerint ezt az első angyali személyt Isten teremtette és így 

„olyan” a számára, mint a fia: „Az első szellemi személy, akit Isten alkotott, olyan volt 

számára, mint egy elsőszülött fiú.” (kép felirattal a 29. oldalon, az 1982-ben megjelent 

Mindörökké örvendj az életnek a földön! című Őrtorony-füzetben) Ez a „fiú” ezután Isten 

mellett dolgozott az ő segítőjeként vagy eszközeként minden más dolog megalkotásában. 
 
A Szentírás ehelyett azonban ezt Írja a Fiúról: „Minden őáltala jött létre…  a világ őáltala jött 

létre…” (János 1:3, 10) „Isten… ezeknek a napoknak a végén egy Fiú által szólt hozzánk, 

…aki által a világrendszereket is alkotta.” (Héberek 1:1, 2) 
 

Jehova Tanúi nézőpontja szerint ez azt jelenti, hogy az első angyal jelen volt Istennel, a 

mennyek és a föld teremtésénél - ellentmondva Isten fentebbi bizonyságtételének, amely 

szerint „egyedül” volt amikor „önmaga” feszítette ki az egeket és alkotta meg a földet. Akkor 

kinek van igaza? - Az Őrtorony vezetőinek, akik saját magyarázatokat agyalnak ki, vagy 

magának Istennek aki jelen volt a teremtésnél és aki sohasem hazudik? 
 

Ha hihetünk a Szentírásnak, hogy az ÚR (JHVH=Jahveh=Jehova) teremtette a mennyeket és a 

földet „egyedül; önmaga” és, hogy a Fiú alkotta mindezeket, akkor arra a következtetésre kell 

jutnunk, hogy a Fiú maga az ÚR, Jahveh. Bár ez ellentmondásos Jehova Tanúi számára, ezek 

a világos és egyértelmű kijelentések a Bibliában nem jelentenek problémát a keresztényeknek, 

akik értik, hogy a Szentháromság Istene - Atya, Fiú, Szent Lélek - a Fiú személyében 

cselekedett, hogy megvalósítsa ezeket a teremtő tetteket. Továbbra is az ÚR cselekedett 

egyedül, önmagában. Így a Jehova Tanúi által hirdetett teológia tévesnek bizonyul, és a 

hagyományos keresztény nézet Krisztus istenségéről helyesnek bizonyul. 
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