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Bevezető 
 

 

 

Az írásomban felsorolt bibliai igék a Károli Gáspár által magyar nyelvre fordított 

bibliából származnak. 

 

Amit még a magyar nyelvről minden magyarnak tudni kell, mert ez a információ nekem  

is nemrégen jutott tudomásomra. 

Ferihegy 1 repülőtér várakozójában 2009 tavaszán beszélgetésbe elegyedtünk  

egy kedves hölggyel, a beszélgetésünk végén a következőket mondta: 

” tudom-e, hogy a magyar nyelv a világon a második amellyel a legpontosabban  

   lehet kifejezni bármit” 

 

Kíváncsiságból azonnal megkérdeztem, hogy melyik az első, azt válaszolta, hogy a Héber. 

Ez érthető mondtam, mivel az Istennek választott népe. 

Majd kiderült, hogy ez a kedves hölgy hat világnyelven beszél és az egyetemen  

nyelveket tanít. 

 

 

Tehát a magyar nyelvű Károli fordítású bibliánkra büszkék lehetünk mert az eseményeket, 

történéseket, híven tükrözi az olvasója felé. 

 

 

Az általam készített írásokat oktatásra de főleg az igék betartására szántam,  

mert kizárólag a Jézusi tudományt tartalmazzák, hogy az örök életben nekünk  

készített hely lakói lehessünk minél többen, ahol a teremtőnk végtelen szeretetében  

folytathatjuk az életünket tovább. Ján. 14;3. 
 

 

Mert a ki a Jézus beszédét megtartja, nem lát halált soha örökké. Ján. 8;51.  

Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, 

                        ha meghal is, él; Ján. 11;25. 

                            És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Ján. 11;26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az írásom előképe

Mennyei Szent Atya Isten, lélek. Ján. 2;4.

Az Istent soha senki nem látta; az egyszülöt fiú, a ki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Ján. 1;18.
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Atya, a Jézus és a Szent Lélek

             ez a három egy.
                    Mát. 28;19.  1 Ján. 5;8.
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Jézus mondja: mert az én Atyám

          nagyobb nálamnál.
                               Ján. 14;28.

De a ki a Szent Lélek ellen szól káromlást,

        nem nyer bocsánatot soha, hanem

                    örök kárhozatra méltó;
                               Márk. 3;29.

Jézus Krisztus Isten. 1 Tim. 3;16.    Róm. 9;5. Szent Lélek Isten. Róm. 15;3.

4000 -év -től.         0 -év -ig.  id.e. 0 -év -től.         33.5 -év -ig.  id.u.

33.5 -év től.         napjainkig.

Jézus Krisztus is lélek volt:

     Jézus által teremtetett minden. Kol. 1;15, 16.

     Mi is Ő általa vagyunk.  1. Kor. 8;6.

     Jákob küzdött Jézussal.  1. Móz. 32;28.

     Jézus Krisztus volt Izráel fiaival a pusztában is.
                                                                                               1. Kor. 10;9, 10.

     Hetvennégy Izráel férfiú látta Izráel Istenét.
                                                                                              2. Móz. 24;9, 10.

     Mózes úgy beszélt Jézussal mint szokott ember

     szólani barátjával.  2. Móz. 33;11.

     Mózes Jézusról írt. Ján. 5;46.

Jézus Krisztus látható emberré született:

     Jézus fogantatása Szent Lélektől van. Mát. 1;20.

     Jézus születésekor az angyal, Megváltónak,

     és Úr Krisztusnak nevezi. Luk. 2;11.

     Jézus mondja: Mert azért szállottam le a

     mennyből, hogy ne a magam akaratát

     cselekedjem, hanam annak akaratát,

     a ki elküldött engem. Ján. 6;38.

     Jézus a ki, mikor Istennek formájában

     testben élt a földön, nem tekintette

     zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel

     egyenlő,  Fil. 2;6.

     Jézus tudta, hogy az Atya mindent hatalmába

     adott néki, és hogy ő az Istentől jött és

     az Istenhez megy.  Ján. 13;3.

Az evangyéliom summája: 1 Tim. 3;16. És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka:

                                                                   Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben,

                                                                   megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt,

                                                                   hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.

Jézus Krisztus feltámadása után megdicsőült testű lett:

     Mert azért halt meg és támadt fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind

     holtakon mind élőkön uralkodjék.  Róm. 14;9.

     Jézust megdicsőült testben az Atya felvitette a mennybe. Luk. 24;51.

     Jézus lesz az emberek ítélő bírója, mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletett

     egészen a Fiúnak adta;  Ján. 5;22.

     Az ember Jézus Krisztus lesz a közbenjáró is az Atya Isten és az emberek között.  1 Tim. 2;5.

Ján. 4;24. Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

      Testi ábrázatot vesz fel, Luk. 3;22.

         Közösséget teremt,  2. Kor.13;13.

             Vigasztal,  Ján. 14;26.

                 Megújít,  Tit. 3;5.

                     Tanít,  Luk. 12;12.

                         Őriz, 2. Tim. 1;14.



 

Áldás, Bűn, Átok, Ítélet, Örök kárhozat, vagy Örök élet. 

 

Előszó  

 

Az írásom röviden összefoglalja a mennyei lázadás eredetét és a földön folytatódó  

gonosz erők uralkodását az emberiség életében. 

Jézus tanítását, figyelem felhívását, majd az életét áldozva a gonosz erőkkel szemben az 

emberiség bűneiért. 

Isten megváltási tervét, hovatartozástól  független minden emberre vonatkoztatva, 

valamint olvashatunk a halál utáni állapotról. 

...................................................................................................................................................... 

 

                                     
                                

       

            A mi Urunk Jézus Krisztus beszéde élesebb minden kétélű éles kardnál. olv. Zsid. 4;12. 

                                                               Jel. 1;16.    2;12.   2;16.   19;15.   Ef. 6;17.    Róm. 9;5. 
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Áldásban volt része a földnek amikor a teremtő Isten megteremtette az első  

emberpárt az Ő képmására és ellátta őket minden jóval  és széppel.  
 

A Szentírás csodálatos egyszerűséggel mindenki számára érthetően megfogalmazza, 

hogy milyenek is vagyunk mi emberek. 

Ha mindenki csak jót cselekedne embertársával évezredeken keresztül, akkor megvalósulna 

Jézusnak az új parancsolatról szóló tanítása; 

Ján. 13;34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást  szeressétek;  

                   a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.   
 

A szeretetről szóló nagy parancsolat a következő: 

Máté. 22;37. Jézus pedig monda nékik: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, 

                      teljes lelkedből és teljes elmédből. 

Máté. 22;38. Ez az első és nagy parancsolat. 

Máté. 22;39. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. 
 

A valós világunkban éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk, mert az emberek többsége 

önző, csak magukat szeretők, hatalmi pozíciókra török, pénzsóvárgók,  

gonosz gondolatokat édesgetők, stb. 
 

Vizsgáljuk meg röviden a biblia tükrében, hogy miért is lett ilyen az ember, amikor 

a teremtő Isten a saját képére teremtette az embert ami már önmagában is csodálatos. 

 

 

Angyalok. 
 

Az angyaloknak is nagyon fontos szerepük van az emberek élethelyzeteiben, és a 

tökéletesen megtervezett földi világunkban. 
 

Az angyalokat megvizsgálva nem ember formájára  lettek teremtve, ”hasonló” olv. Dán. 8;15. 

Az angyalok számáról olvashatunk  

Jel. 5;11-ben …és az  ő számuk  tízezerszer   tízezer  és  ezerszer  ezer  vala. 

Dán. 7; 10…ezerszer  ezren szolgálnak néki, 

Mivel az angyaloknak száma is igen nagy ezért a mennyben is vannak különböző beosztások. 

— Gábriel angyal egy férfiú amely szárnyakkal lett megteremtve és  

     küldetéseket teljesít. olv. Dán. 9;21, 22. 

      Gábrielt egy magasabb beosztású angyal utasítja, hogy a Dánielt értesse meg a 

     látása felöl. olv. Dán. 8;15, 16. 

      Gábriel angyal adja hírül Keresztelő János születését. 
 

     Luk. 1;19. És felelvén az angyal, monda néki: Én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok; 

                       és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked. 
 

     Gábriel angyal adja hírül Jézus Krisztus születését is. 

     Luk. 1;26. A hatodik hónapban pedig elküldették Gábriel angyal Istentől Galileának 

                        városába, a melynek neve Názáret, 

 

— Mihály arkangyal a nagy fejedelem már nagyobb beosztású. olv. Dán. 10;13, 21.  Dán. 12;1. 

     A Mihály fejedelem a hozzá beosztott angyalokkal egy harcoló angyalsokaságnak  

     a vezetője. 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                    4 

 



 

— Szeráfok: Az angyali családhoz tartozó szeráfokról olvashatunk amelyek az  

     Úr széke körül és felett vannak. 

     Mindegyiknek hat-hat szárnya van, Ésaiás próféta látása szerint akkor két szárnyukkal 

     orcájukat fedték be, kettővel lábaikat fedték be, kettővel lebegtek. olv. Ésa. 6;2.  

     És négy arcuk van az első kérub-arc, a második ember-arc, a harmadik oroszlán-arc, 

     a negyedik sas-arc, olv. Ezék. 10;14.  Jel. 4;8   

      És emberi kezek vannak szárnyaik alatt. olv. Ezék.  1;8.   
 

— Kérubok: Szintén az angyali családhoz tartoznak, őrző, oltalmazó, kérubokról olvashatunk, 

     amelyeknek jobb és bal oldalán egy-egy szárnyuk van. 

     Az Úr kérubokat állított az Édenkertben lévő  élet fájának útjára, hogy a bűnbeesett 

     emberpár ne tudjon visszamenni és gyümölcsöt venni az életfájáról. olv. 1.Móz.  3;24. 
      

     Még olvashatunk Ezékiel próféta könyvében két arcú kérubokról, amit az  

     új templom  látomásában, a templom belsejéről ír le. olv. Ezék.  41;18, 19. 
 

Azért tartottam fontosnak a mennyei teremtmények külsejüket leírni, hogy ezzel is 

érzékeljem, mivel mi emberek az Isten képére lettünk megteremtve ezáltal mennyivel 

inkább az Isten erkölcsiségét és szentségét megtartva kellene élni minden embernek 

a földkerekségén, áldani Őt és szeretve egymást. 

Illene méltónak lenünk a teremtőnkhöz. 
 

A kéruboknak is hasonlóképpen van fejedelemségük. 

Az Istentől felkent Kérub amely az Isten trónjának volt a vezetője a legszebb  

teremtménye volt Istennek. 

Ezt a felkent, oltalmazó, nagyon szép Kérubot szokták Lucifernek nevezni  

a hétköznapjainkban. 

Istennek trónja körül olyan nagy dicsőségben volt ez a felkent oltalmazó Kérub, hogy fejébe 

szállt a dicsőség és azt tervezte, hogy az Isten dicsősége fölé helyezi önmagát, és elkezdte 

maga mellé szervezni az angyalokat. 

Isten minden teremtményének gondolatát ismeri, ezáltal a lázadás nem érte váratlanul,  

ezt követően kitört a  mennyei harc. 

A Mihály harci fejedelemség és angyalai viaskodtak az Istentől felkent legszebb teremtményű 

Kérubbal és a maga mellé állított angyalokkal. 

Az angyaloknak egyharmad részét sikerült az oltalmazó Kérub vezetőnek maga mellé állítani. 

De akár mennyi angyalt is állított volna maga mellé a hatalomra törő, ekkor már sötét 

szándékú gonosz Kérub, az örökkévaló, mindenható, mindentudó, egy  Igaz Isten biztos kezű 

irányítása mellett lehetetlen lett volna a sötétség győzelme. 

A mennyei viaskodásnak eredménye az lett, hogy Isten nem semmisítette meg az ellene 

fellázadó Kérubot és a mellé társuló angyalokat, hanem levetette a földre. 

A felkent Kérubot amely  Istennek dicsősége fölé akarta helyezni magát a bukása után 

Sátánnak, Sárkánynak, régi kígyónak, ördögnek, és az angyalait, Sátán angyalainak, 2 Kor.12;7. 

bűnbeesett angyaloknak. nevezi a Szent Írás. 2 Pét. 2;4. 

A következő igehelyek vonatkoznak a felkent oltalmazó fényes Kérub mennyei szolgálatától 

a földre vettetéséig az angyalaival együtt. 
 

Ezék. 28;13. Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valán mindenféle drágakövekkel: 

                     karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, 

                     gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból 

                     készültek ama napon, melyen teremtettél. 
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Ezék. 28;14. Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén  

                     valál, tüzes kövek közt jártál.               

Ezék. 28;15. Fedhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtettél,  

                     míg gonoszság nem találtatték benned. 

Ezék. 28;16. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; 

                     azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó Kérub, 

                     a tüzes kövek közül. 

Ezék. 28;17. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet, 

                     fényességedben; a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemök     

                     gyönyörűségére. 
 

Jel.  12 ; 7.   És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala 

                     a sárkánnyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai; 

Jel.  12 ; 8.   De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök sem találtaték többé a mennyben. 

Jel.  12 ; 9.   És vetteték nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és  

                     a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, 

                     és az ő angyalai is ő vele levettetének. 

Jel.  12 ; 4.   És a farka után vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté 

                     azokat; és álla az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, 

                     annak fiát megegye. 
 

Jézus a földi tanítása idején ezt a levetési pillanatot mondja el a küldetésükből visszatérő 

hetven tanítványának, olv. Luk. 10;17. 
 

Luk. 10 ; 18. Ő pedig monda nékik: Látám a Sátánt, mint villámlást lehullani az égből. 
 

Jézus a tizenkét tanítványa és a Izráel fiai tanítása során többször beszél az örök tűzről 

amely a gonoszoknak készítetett hely.  

A következő ige az utolsó ítéletre vonatkozik. 
 

Mát. 25;41. Akkor szól majd az ő  bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti     

                    átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak 

                    készítetett.  
 

Az Éden kertjének közepére lett ültetve az élet fája és a jó és gonosz tudásának fája. 

Az Úr Isten az embert belehelyezte az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. 
 

1 Móz. 2;16. És parancsolta az Úr Isten az embernek, mondván:  

                      A kert minden fájáról bátran egyél. 

1.Móz. 2;17. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon 

                      eszel arról, bizony meghalsz. 

1.Móz. 2;18. És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki  

                      segítő társat, hozzá illőt. 
 

És teremtett az Úr Isten az ember mellé egy asszonyembert, és voltak mind ketten 

mezítelenek, de nem szégyelték magukat. olv. 1.Móz. 2;25. 

Ezt követően következet be a bűneset, mivel a kígyó ravaszabb minden mezei vadnál a Sátán 

rászedte a kígyót, hogy ámítsa el az asszonyt és hogy egyen a jó és gonosz tudásának fájáról. 
 

1.Móz. 3;6.  És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és    

                     kívánatos az a fa a bölcsességért: szakaszta azért annak gyümölcséből, 

                     és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék. 
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Ekkor megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei és észrevették, hogy mezítelenek, 

alkonyatkor szólította  az Úr Isten az embert. 
 

1.Móz. 3;12. És monda az ember:  Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról 

                      a fáról, úgy evém.  

1.Móz. 3;13. És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél ?  Az asszony pedig  

                      monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém. 
 

Amikor a szabad választási lehetőség az emberre lett bízva, és figyelmen kívül hagyta az Úr 

Isten tiltó szavát az első emberpár, ebben a pillanatban jött be a bűn az emberiség kezdetén. 

Mivel a teremtő Úr Isten bűn nélküli Szent és Igaz, mert minden ítélete igazságos. 

Ezért nem hagyhatta átok és ígéret nélkül a bűn létrejöttének szereplőit. 
 

1.Móz. 3;14.  És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy 

                      minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél 

                      életed minden napjaiban. 

1.Móz. 3;15.  És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod 

                      között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig 

                      annak sarkát mardosod. 

1.Móz. 3;16. Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, 

                      fájdalommal szülsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig 

                      uralkodik te rajtad. 

1.Móz. 3;17. Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára,  

                      és ettél a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott 

                      legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek 

                      minden napjaiban. 

1.Móz. 3;18. Tövist és bogáncskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek füvét. 

1.Móz. 3;19. Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, 

                      mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszel. 
 

Az Ádám és Éva ekkor már a tudás birtokában voltak tudtak volna maguknak 

a fügefa levelekből készült körülkötők helyett komolyabb ruhát készíteni maguknak. 

De a teremtő Úr Isten a bűn elkövetése ellenére szerette az ember párt. 
 

1.Móz. 3;21. És csinál az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, 

                      és felöltözteté őket. 
 

Majd kiküldi őket az Éden kertjéből, hogy műveljék a földet a melyből lettek. 
 

Ádámnak és Évának két fiú gyermeke született Kain és Ábel, az Úr ajándékozása 

után a két gyermek közül  Kain haragra gerjedt. 

Mivel az Úr tudta és ismeri az emberek gondolatait és figyelmeztette Káint. 
 

1.Móz. 4;7.  Hiszen, ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól 

                     cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; 

                     de te uralkodjál rajta. 
 

Az Úr figyelmeztetése ellenére Kain elköveti a testvérgyilkosságot. 

A Sátán Éva bűnbeesése óta állandóan úgy követi az embert mint saját árnyéka, 

ez így van hatezer éve, az-az napjainkig. 

Mivel a Sátán embergyilkos és akit rátud szedni az meg is cselekszi a gonoszt, ez addig lesz 

így amíg a Sátán nem lesz megkötözve. 
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Hatezer év elteltével amikor a Jézus Krisztus eljön az angyalaival és megkötözteti a Sátánt 

egyezer esztendőre, ezer esztendő elteltével rövid időre elengedik akkor ismét bűnt követ el, 

és a tüzes tóba vetik.  

A testvérgyilkos Kain nemzetségében olvashatunk embergyilkosságokról. 1.Móz. 4;23. 

Ádám és Éva harmadik fiúgyermeke Séth volt amelynek nemzetségéből származik 

Énokh akit Isten magához vett mert Istennek tetsző életet élt. 

Séth nemzetségéből származik Noé a feleségével, és három fiúgyermek feleségeikkel együtt. 

A testvérgyilkos Kaint az Úr elátkozta. olv. 1.Móz. 4;11. 

 Sátán a Séth nemzetségét is bűnre ámította. 

A Séth nemzetsége az Úr Isten tiltása ellenére összeházasodott a bűnös Kain nemzetségével 

és magasra szökött a bűn.  
 

1.Móz. 6;5. És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy 

                   szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. 

1.Móz. 6;6. Megbánná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék 

                   az ő szívében. 
 

Ezt követően következet be az özönvíz. 
 

Az özönvíz befejeztével Noé fiainak, Sémnek, Khámnak, és Jáfetnek nemzetségétől 

szaporodott fel az emberiség a mai napig. 
 

Mivel a Sátán állandóan a gonoszságra csábítja az embereket és sokan el is fogadják azt  

mint Noé leszármazottjai, ekkor ismét megtörténik egy átkozás és áldás Noé részéről. 
 

1.Móz. 9;25. Monda: Átkozott Kanaán ! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt. 

1.Móz. 9;26. Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán ! 

1.Móz. 9;27. Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki  

                      szolgája a Kanaán !  
 

Ezt követi a  Bábel torony és a város építésénél a nyelvek összezavarása. 

Mert az emberek ismét gonosz gondolatokat édesgettek. 
 

1.Móz. 11;6.  És monda az Úr: Imé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának 

                      ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, 

                      a mit elgondolnak magukban.  

1.Móz. 11;7.  Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék 

                      egymás beszédét. 

1.Móz. 11;8.  És elszéleszté őket onnan az Úr az egész földnek színére; és megszűnnének 

                      építeni a várost. 
                       

Az emberiség legnagyobb hittel rendelkező személye Ábrahám amely által: 

 

1.Móz. 12;3.   És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: 

                       és  megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.  

1.Móz. 22;18. És megáldatnak a te magodban  a föld minden nemzetségei,  

                        mivelhogy engedtél az én beszédemnek. 

 

Az Ábrahám példájából látható, hogy ha az ember Isten beszédének engedelmeskedik 

akkor áldásban van része, ha a Sátán sugallatának gonosz tervét cselekszi akkor az 

bűnt eredményez. 

Ábrahám idejében az Úr megjelenti Sodoma vesztét Ábrahámnak. olv. 1.Móz. 18;16-17. 
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Nemzetek szaporodásával rövid időn belül a gonoszság és a paráznaság – Jud. 7. –  ismét 

megsokasodott és az Úr Isten Sodoma és Gomora elpusztítására nem a özönvizet választotta 

mivel az Úr szövetséget kötött Noéval és fiaival, és a szövetség jeléül szivárványt 

helyezett a felhőkbe. olv. 1.Móz. 9;8-13. 

 

1.Móz. 19;24. És bocsáta az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az  

                        Úrtól az égből. 

1.Móz. 19;25. És elsűlyeszté  ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok 

                        minden lakosait, és a föld növényeit is. 

A két város életében is megfigyelhető elsőként az Istennek áldása abban, hogy egészséges 

Férfiak és Hölgyek, életet adó zöldellő növényzettel lakták a városokat. 

De a Sátán által az embernél mindig megjelenik a bűn.  

 

Jer. 32;19.  Nagy tanácsú és hatalmas cselekedetű, a kinek szemei jól látják az emberek       

                  fiainak minden útjait, hogy kinek-kinek megfizess az ő útjai szerint, és az ő      

                   cselekedeteinek gyümölcse szerint; 

Jer. 32;20...a mint ez mai nap is megvan. 

 

A bűnt követően az Úr ítéletet mondott és a városokat megsemmisítette. 1.Móz. 18;20,21. 
 

Ábrahám fia Izsák és az Úr hasonlóképpen megáldotta Izsákot is. olv. 1.Móz. 26;12. 
 

1.Móz. 26;4. És megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és a te magodnak adom   

                     mind ezeket a földeket: és megáldatnak a te magodban a földnek minden   

                     nemzetségei; 
1.Móz. 26;5. Mivelhogy hallgatta Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a meg- 

                     tartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet. 

 

Izsák idejében is a gonoszság megfigyelhető mivel a filiszteusok betemették földel az  

ásott kutakat amelyek a nép vízellátását biztosították. 

Napjainkban ha valaki valamelyik országban üzemeltetett vízműveket lerombolná, 

megsemmisítené, és ezáltal bizonytalanná válna az emberek élete, azok sem  

mondanának áldást a gonosz cselekedetre. 

Izsák helyreállította  az akkori vízellátást, és áldásban lett részük. 

 

1.Móz. 26;18.  És ismét megássá Izsák a kutakat, a melyeket ástak vala az ő atyjának                

                        Ábrahámnak idejében, de a melyeket Ábrahám holta után behánytak vala a   

                        Filiszteusok, és azokkal a nevekkel nevezé  azokat, a mely neveket adott vala     

                        azoknak az ő atyja. 

1.Móz. 26;19.  Izsák szolgái pedig ásnak vala a völgyben, és élő víznek forrására  

                         akadtak ott. 

 

Izsák fia  Jákób, és mikor Jákób elhagyni készült a szülői házat, Izsák megparancsolá 

néki és mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közül. olv. 1.Móz. 28;1. 

Mert Noé a bűne miatt megátkozta Kanaánt ! és ez végig vonul a leszármazottakon. 

Hasonlóképpen láthattuk a testvérgyilkos Kain nemzetségéből egyetlen egy lélek sem 

maradt az özönvíz után, még a Séth nemzetségéből Énok elragadtatott, és nyolc lélek 

élte túl az özönvizet.  
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Mivel Jákob szót fogadott édesapjának mindenben ezért az Úr megerősítette ígéretét 

Jákobnak is. 

 

1.Móz. 28;13. És ímé az Úr áll vala azon és szóla: Én vagyok az Úr, Ábrahámnak a te 

                       atyádnak Istene, és Izsáknak Istene; ezt a földet a melyen fekszel néked adom  

                       és a te magodnak. 

1.Móz. 28;14. És a te magod olyan lészen mint a földnek pora, és terjeszkedel nyugatra és    

                        keletre, északra és délre, és te benned és a te magodban áldatnak meg  

                        a föld minden nemzetségei. 
 

Jákóbnak olyan erős belső igazság érzete és Isten iránti elkötelezettsége volt, hogy a Jákób 

tusakodását a következő igeversek híven tükrözik. 
 

1.Móz. 32;24. Jákób pedig egyedül marada és tusakodik vala ő vele egy férfiú, 

                       egész a hajnal feljöveteléig. 

1.Móz. 32;25. Aki mikor látá, hogy nem vehet rajta erőt, megilletté csípőjének forgócsontját, 

                       és kiméne helyéből Jákób csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás  

                       közben. 

1.Móz. 32;26. És monda: Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És monda Jákób: 

                       Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet. 

1.Móz. 32;27. És monda néki: Mi a te neved ? És ő monda: Jákób. 

1.Móz. 32;28. Amaz pedig monda: Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved,  

                        hanem Izráelnek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. 

1.Móz. 32;29. És megkérdé Jákób, és monda: Mondd meg, kérlek, a te nevedet. 

                       Az pedig monda: Ugyan miért kérded az én nevemet?  És megáldá őt ott. 

1.Móz. 32;30. Nevezé azért Jákób annak a helynek nevét Peniélnek: mert látám az Istent 

                        színről színre, és megszabadult az én lelkem.  

 

Jákób neve ezután Izráelnek neveztetik, és mivel kanaán vidékén nagy éhség lett, 

ezért Jákób és háza népe Egyiptomba költözött. 

 

1.Móz. 46;26. Valamennyi Jákóbbal Egyiptomba jött lélek, kik az ő ágyékából származtak, 

                       a Jákób fiainak feleségeit nem számítva, mindössze hatvanhat lélek. 

1.Móz. 46;27. József fiai pedig, kik Egyiptomban születtek, két lélek. Jákób egész 

                        háza népe, mely Egyiptomba ment vala, hetven lélek. 

 

Az Úr Isten Jákóbnak a József nevű fiát előre Egyiptomba irányította és Jákób és családja 

megérkezésekkor szükséget nem éreztek, Egyiptom legjobb a Ramszesz nevű földjét adta 

oda  Fáraó a József népes családjának. olv. 1.Móz. 47;11. 

Fáraó és József halála után új király kezdet uralkodni Egyiptomban aki Józsefet nem ismerte. 

Izráel fiai nagyon megszaporodtak és az Egyiptomi király félni kezdett az Izráel fiaitól, 

ezért kegyetlenül kezdték dolgoztatni őket, és az Egyiptomi király mondta a héber bábáknak, 

hogy amikor fiú születik öljék meg, a lányt hagyják életbe. olv. 2.Móz.1;8, 12. 

De mivel a bábák Istenfélők voltak minden szülöttet élve hagytak, és igen megsokasodtak, 

de Izráel fiainak nyomorgatása egyre csak nőt. Ezért az Úr Istenhez kiáltottak. 
 

2.Móz. 3;9. Mivel hát ímé feljutott hozzám az Izráel fiainak kiáltása és láttam is a  

                    nyomorgatását, a mellyel nyomorgatják őket az Egyiptombeliek: 
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Ekkor az Úr Isten kiválasztotta Mózest és Áront, hogy kivezesse Izráel fiait Egyiptomból, 

az Úr megígérte Mózesnek, hogy leszáll és vele lesz ! olv. 2.Móz. 3;8, 12. 

Az Úr tíz csapást mért Egyiptom lakosaira és a Fáraó családjára, ezt követően Fáraó  

elengedte Izráel fiait. 
 

2.Móz. 13;21. Az Úr pedig megy vala előttük nappal felhőoszlopban, éjjel pedig  

                       tűzoszlopban, hogy világítson nékik, hogy éjjel és nappal mehessenek. 
 

Izráel fiainak lakása pedig a míg Egyiptomban laktak, négyszázharminc  

esztendő volt. olv.2.Móz. 12;40. 

Veres tengert elhagyva, vonulva a Sínai hegy felé és a Mára városához érkezve 

innivaló víz helyett csak keserű vizet találnak, ezért zúgolódni kezd a nép Mózes ellen, 

Mózes ekkor az Úrhoz kiált, a keserű vizet megédesítette az Úr és ott adott az Izráel fiainak 

rendtartást és törvényt. olv. 2.Móz.15;25. 

                      

2.Móz.15;26. És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt 

                       cselekszed, a mi kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira 

                       és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek  

                       közül, a melyek Egyiptomra bocsátottam,  

                       mert én vagyok az Úr, a te  gyógyítód. 
 

Izráel fiainak egész gyülekezete elérkezett a Sínai pusztába és ott ismét zúgolódni kezdtek 

Mózes  és Áron ellen, mivel nem volt kenyerük és haluk, mivel az Úr velük volt 

húst fürjek még kenyeret manna formájában adott az Úr nekik, a manna színe fehér, 

és az íze, mint a mézes pogácsáé.  

Izráel fiai pedig negyven esztendőn át ették a mannát míg Kánaán földjének határához  

nem érkeztek. olv. 2.Móz.16. 
 

2.Móz. 19;1. A harmadik hónapban azután, hogy kijöttek vala Izráel fiai Egyiptom 

                     földjéről, azon a napon érkezének a Sínai pusztába. 

 

Sínai heggyel szemben tábort ütöttek Izráel fiai, Mózes pedig felment Istenhez, az Úr pedig 

hegyről a következőket szólta Mózesnek. 

            

2.Móz. 19;5. Most azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én 

                     szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; 

                     mert ennyim az egész föld. 

2.Móz. 19;6. És lesztek ti népem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az igék, 

                     melyeket el kell mondanod Izráel fiainak. 

2.Móz. 19;7. Elmenvén azért Mózes és egybehívá a nép véneit és eleikbe adá mindazokat 

                     a beszédeket, melyeket parancsolt vala néki az Úr. 

2.Móz. 19;8. És  az egész nép egy akarattal felele és monda: Valamit rendelt az Úr, mind  

                     megtesszük. És megvivé Mózes az Úrnak a nép beszédét. 
 

Az Úr elmondja Mózesnek, hogy hogyan készítse fel a népet mert három nap múlva 

leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sínai hegyre. olv. 2.Móz. 19;11. 

Isten ekkor mondja el a tíz parancsolatot, és a nép láthatta, hogy Isten hogyan beszél  

az égből velük. olv. 2.Móz. 20. 

Mózes felment a Sínai hegyre és negyven nap, negyven éj elmúltával amikor a Sínai hegyen  

az Úr átadta a tíz parancsolatot tartalmazó Isten újával írt kőtáblákat Mózesnek, hogy 

általa éljenek. olv. 5.Móz. 9;11 
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Az Úr úgy beszélt Mózessel színről színre, mint szokott ember beszélni 

 barátjával.  olv. 2.Móz. 33;11 
 

Ekkor mondja az Úr Mózesnek menj le a hegyről a te népedhez mert letértek az útról 

melyet parancsoltam nekik, aranyborjút öntöttek maguknak és azt tisztelik 

és annak áldoznak. olv. 2Móz. 32;1-8.  5.Móz. 9. 

 

Ezek után Isten felgerjedt haragjában és elkívánta törölni az Egyiptomból kihozott Izráel 

népét, de Mózes esedezett az Úrhoz és az Úr nem törölte el a keménynyakú 

népet. olv.2.Móz. 32;7,-11. 
 

Az Úr a második esztendő második hónapjában huszadik napján kezdi a Sínai hegytől 

továbbvezetni Izráel fiait a Kánaán felé, olv. 4.Móz.10;11. útközben  ismét panaszkodik a nép, 

hogy rosszul van dolga, és az Úr megsegíti a népet. 

Az Úr szólt Mózesnek, hogy Izráel fiai kémleljék meg a Kánaán földjét. 

Izráel tizenkét nemzetségéből lettek kiválasztva a főemberek akik ki kémlelik a földet. 

A kémek negyven nap múlva visszatértek a föld megkémleléséből. olv. 4.Móz. 13. 

Valójában csodálatos gyümölcsök termőhelye volt ez a föld, de azok a férfiak akik rossz 

hírt terjesztették a földről és a népet elcsüggesztették azoknak meg kellet halniuk és 

büntetésből negyven évig kellet vándorolniuk a pusztában mert nem hittek az Úr szavában, 

hiába látták az Úr hatalmas csodáit amit velük cselekedett Egyiptomból való kijövetelük óta. 

Mivel a kémek negyven napig kémlelték a Kánaán földjét ezért az Úr negyven évre 

bűntette a népet egy-egy napért egy-egy esztendőt, és a húsz évnél idősebbeknek a 

vándorlás közben meg kellett halniuk, mivel ők semmiképpen nem mehettek be az ígéret 

földjére, még Mózes sem, kivétel csak Józsué és Káleb. 

A Káleb nevű főember az Úrnak tetsző viselkedésű volt mert más lélek volt vele. olv. 4.Móz.14. 

Negyven év pusztai vándorlás után az Úr segítségével lassan – lassan elfoglalja a  

választott nép Kánaán földjét, de az Úr a következőket mondta a népnek. 
 

5.Móz. 9;5. Nem a te igazságodért, sem a te szívednek igaz voltáért mégy te be az ő  

                   földük bírására; hanem az Úr, a te Istened e népeknek istentelenségéért űzi ki 

                   őket előled, hogy megerősítse az ígéretet, a mely felől megesküdt az Úr a te  

                   atyáidnak: Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. 
 

Kánaán elfoglalása után a választott népet teokráciával az-az közvetlen Isteni 

irányítással irányította az Úr. 
 

Ahogyan az Úr Isten az embert belehelyezte az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt, 

hasonlóképpen Izráel fiait is bevezette a Kánaán földjére amely tejjel és mézzel folyó 

föld volt, hogy bírják azt. 

A volt Éden kert a mai Irán nyugati részén feküdt nem mesze a Kánaán földjétől 

a mai Izráeltől, a két nevezetes helytől nem mesze van Ararát hegy ahol a Noé bárkája 

megfeneklett, közel azonos éghajlati övben fekszenek. 

Nem ok nélkül írta Ezékiel próféta, hogy Izráel a földnek köldöke. olv. Ezék. 38;12. 
 

Bir. 2;16. És támasztott az Úr bírákat, a kik megszabadítják őket szorongatóiknak kezéből. 
 

A teokrácia időszakában a választott nép a bírákra sem hallgattak és mindig hamar letértek 

arról az útról melyet az Úr határozott meg számukra, idegen isteneket szolgáltak és imádtak, 

idegen feleségeket vettek maguknak, lányaikat idegen fiúkhoz adták feleségül. olv. Bir.2. 3. 
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Ezért felgerjedett az Úrnak haragja az Izráel fiai ellen és adta őket idegen népek kezébe. 

Izráel fiai nyomorúságukban az Úrhoz kiáltottak és az Úr megszabadította a népét 

a nyomorúságból. 

Valahányszor gonoszul cselekedett nép az Úrhoz kiáltottak és az Úr megszabadította  

őket a nyomorúságukból. 

Az ötödik kiáltozásuknál az Úr a következőket mondta nekik. 
 

Bir. 10;13. És ti mégis elhagytatok engem, és idegen isteneknek szolgáltatok; 

                  annakokáért többé nem szabadítlak meg titeket ezután.  

Bir. 10;14. Menjetek és kiáltsatok azokhoz az istenekhez, a kiket választottatok, 

                  szabadítsanak meg azok benneteket a ti nyomorúságotoknak idején.  

 

Az Izráel népének nem tetszet a közvetlen Isteni vezetés a teokrácia, ezért összegyülekezett 

Izráel minden vénei és elmentek az első, akkor már idős  Sámuel profétához. 
 

1.Sám. 8;5. És mondának néki: Ímé te megvénhedtél, és fiaid nem járnak útaidon; most 

                   azért válassz nékünk királyt, a ki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás. 

1.Sám. 8;7. És monda az Úr Sámuelnek: Fogadd meg a nép szavát mindenben, a mit  

                   mondanak néked, mert nem téged útáltak meg, hanem engem útáltak meg,  

                   hogy ne uralkodjam felettök. 
 

Az egységes Izráel első királya Saul lett.  Kr.e. 1050 körül. 

De mind ezt Isten előre kijelentette. Kr.e. 1500 körül. 
 

5.Móz. 17;14. Mikor bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked, és bírod azt,  

                       és lakozol abban, és ezt mondod: Királyt teszek magam fölé, miképpen egyéb 

                       népek, a melyek körültem vannak: 

 

Az Úr kiválasztotta, majd Sámuel próféta által felkente, és Sault tette királlyá az  

Úr öröksége felett. olv. 1.Sám. 9. 10. 

Saul mint ifjú és szép, ő nála Izráel fiai közül senki sem volt szebb: vállától felfelé 

magasabb volt az egész népnél. olv. 1.Sám. 9;2. 

Saul uralkodásának második felében kezdte nem teljesíteni az Úrnak beszédét, 

felfuvalkodott akárcsak Lucifer a mennyekben való lázadásánál, aki az Atya Isten fölé 

akarta helyezni dicsőségét a saját szépsége és fényessége miatt.  

Az Úr a következőket mondta Sámuel prófétának. 
 

1.Sám. 15;11. Megbántam, hogy Sault királlyá tettem, mert eltávozott tőlem, 

                       és beszédeimet nem tartotta meg. ….. 
 

És az Úrnak lelke eltávozott Saultól. 

Saul királyt ezután gonosz lelkek kezdték gyötörni. olv. 1.Sám. 16;14.  18;10. 

 

Az egységes Izráel második királya Dávid. 

Dávidot is az Úr választotta a következő módon: mert az ember azt nézi, a mi szeme előtt 

van, de az Úr  azt nézi mi a szívben van. olv. 1.Sám.16;7. 

Dávid pedig piros arcú, szép szemű, és kedves szép tekintetű gyermek volt.olv.1.Sám.16;13.17; 42. 
 

Dávid gyermekként édesapjának juhai mellet pásztorkodott és megtanulta hogyan kell 

megvédeni a juhokat az oroszlánoktól és a medvéktől az Úrnak segítségével meg is ölte őket. 
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Gyermekként ezzel a hatalmas hittel, hogy az Úr vele és az Izráel népével van, ennek 

tudatával és hitével tudta legyőzni a Filiszteus nemzetiségű, Góliáth nevű harcedzett páncélba 

öltözött bajnok férfit. olv. 1.Sám. 17. 

Dávid király uralkodása alatt is mindig megkérdezte az Urat, hogy miként cselekedjen, 

majd az Úr mindig megmondta neki, és megoltalmazta  

Dávidot ahová csak ment. olv. 2.Sám. 2;1.  5;19.  5;23.   8;6.  8;14. 

Dávid király negyven esztendeig uralkodott Izráel népén, uralkodását az állandó 

háborúskodás jellemezte, ennek ellenére az Ammoniták csúfot űztek a jóindulatú Dávid király  

követeiből és ezért a következőképpen járt el, Rabba nevű város legyőzésénél. 
 

2.Sám. 12;31. A népet pedig, mely benne vala, kihozatá; és némelyét fűrész,  

                       némelyét vasborona alá, némelyét fejsze alá vetetté;  

                       némelyeket  mészkemenczén vitt által, és így cselekedék az Ammon fiainak 

                       minden városával. Haza méne azután Dávid és az egész nép Jeruzsálembe. 

 

Rabba város megszállásának első felénél amikor Dávid király még Jeruzsálemben maradt 

az Úrnak nem tetsző dolgot cselekedett, hasonlóképpen Dávidnak Amnom nevű fia is. 

Dávid királynak is személyes kapcsolata volt az Úrral ennek ellenére az élete folyamán 

megjelent a bűn, és az Úr a bűnt nem hagyhatja büntetés nélkül mert az Úr bűntelen és szent, 

ítéletei  igazságosak. 

Dávid király megvallotta bűnét és bocsánatot nyert az Úrtól, Dávid király az Úrnak 

engedelmeskedve élte le az egész életét. 

 

Dávid királynak a Salamon nevű fia lett a harmadik királya Izráelnek mint Judának 

földjén. olv. 1.Kir. 1;35. 

Salamon az Úr segítségével megerősítette a királyi hatalmát és egyedül álló bölcsességgel 

volt megáldva, majd a legcsodálatosabb  templomot építette, ekkor az Úr ezt mondta 

Salamonnak. 
 

1.Kir 6;12.  Ez ama ház, a melyet te építesz: Ha az én rendeléseimben jársz, és az én  

                   ítéleteim szerint cselekszel, és megtartod minden én parancsolataimat, azokban 

                   járván: Én is bizonyára megerősítem veled az én beszédemet, a melyet szólottam 

                   Dávidnak, a te atyádnak; 

1.Kir 6;13.  És az Izráel fiai között lakozom, és nem hagyom el az én népemet, az Izráelt. 

 

Salamon király húsz évig építette a csodálatos szép templomot a királyi házal. olv. 1.Kir. 9;10. 

 

Építkezés befejeztével Isten másodszor szólt Salamon királyhoz és az Úr megerősítette 

a Dávidnak tett ígéretét Salamonnak, hogy a te nemzetségedből nem fogy el a férfiú  

az Izráel királyi székéből. olv. 1.Kir. 9. 
 

— Ez a utolsó mondat a következőképpen értendő: Jákób akit az Úr Izráelnek nevezett, 

     Júda nevű fián keresztül lett a Júda nemzetség, Júda nemzetiségű volt Dávid király, 

     majd Salamon királyon keresztül Józsefig aki magához vette Máriát és szülte Jézust 

     a megváltót. 

     Ábrahámtól — Jézus földünkre születéséig, háromszor tizennégy nemzetség élt.  
      

Salamon király bölcsessége, gazdagsága, és dicsősége olyan nagy volt, hogy a környező 

országok vezetői és népei csodálták. 
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Salamon király uralkodásának második felében kezdte nem követni az Úr rendeléseit, 

nem őrizte meg az Úrral való szövetségét, az Úr által megtiltott idegen asszonyokat vett 

feleségül és azoknak az utálatos bálványaiknak építetett templomokat, és azoknak az  

utálatos bálványoknak áldozott a Salamon király is. 

Ezért az Izráel Istene megharagudott Salamonra  és kettészakította az egységes Izráelt, 

Salamonnak Júda nemzetségét hagyta meg, azt is csak a Dávidért az ő atyjának az Úrhoz 

való hűségéért. olv.1.Kir.11. 
 

Salamon király életében is megfigyelhető, hogy az élő Istennel való kapcsolatát,  

Istentől kapott áldását, felcserélte az élettelen utálatos bálványokra azok imádására, 

ezáltal az élete bűnössé vált. 

Az örökkévalósághoz képest az  ideig – óráig  tartó áldott földi életét nem tartotta meg  

az Isten iránti hűségében. 

 

Az egységes Izráel kettészakadása Kr.e. 930 körül volt, az északi országrész Izráel, 

a déli országrész Júda lett. 

 

Az északi országrészen 230-éven keresztül 19 király uralkodott amelyek kivétel nélkül 

mind istentelen király volt. 

A királyok és az általuk irányított országrész népe teljesen elfordult az élő igaz Istentől. 

Az Úr hiába üzent az északi országrész prófétáitól Izráel népének, hogy térjenek meg 

gonosz útjaikról, de nem hallgattak a prófétákra, tovább készítették az élettelen 

bálvány isteneiket és azoknak szolgáltak, és megvetették az Úr rendeléseit és szövetségét 

melyet atyáikkal kötött. 

 

Az Istentől való elszakadásért Izráel büntetése két részben az asszíriai fogságba vitel volt. 

— Első fogságba vitele Pékának az Izráel királyának idejében. olv. 2.Kir.15;29. 

— Második fogságba vitel kilenc év elteltével következet be, Hóseás király idejében 

     egyben Izráel utolsó királya volt. olv. 2.Kir.17. 

                    

2.Kir. 17;7. Ez pedig azért történt, mert az Izráel fiai vétkeztek az Úr ellen, az ő Istenük  

                   ellen, a ki őket kihozta Egyiptom földjéből, a Fáraónak, az egyiptomi királynak  

                   kezéből, és idegen isteneket tiszteltek. 

2.Kir. 17;8. És jártok a pogányok szerzésekben, a kiket az Úr kiűzött volt az Izráel fiai elől, 

                   és úgy cselekedtek, mint az Izráel királyai. 

 

Az asszíriai fogságba vitt Izráel fiait az Úr nem engedte visszatérni a mai napig sem. 

Láthatjuk, hogy amikor az Izráel népe oly mélyre süllyedt a gonoszságban, és elérte 

a pogányok istentelenség szintjét akkor a választott népnek egy részét is örökre elvitette 

a tejjel és mézzel folyó földről. 

Hasonlóképpen amikor a pogányokat űzte ki a választott nép előtt. 

Úr Isten megígérte, Ábrahámnak, Izsáknak, és Jákobnak, hogy a tejjel és mézzel folyó 

földet a kánaánt az utódoknak az Egyiptomból kihozott választott népnek fogja adni, és 

az ott lakó nagy bűnökkel élő népet Isten személyesen űzi ki előttük. olv. 3.Móz. 20. 

 

Déli országrész Júda első királya Salamon fia Roboám volt és Jeruzsálemben uralkodott. 

Júda 20 királya között volt egy Athália nevű királynő is a húsz király együttes uralkodásuk 

évei körülbelül 360-év volt. 
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1, Öt király az uralkodásának teljes idejét Istenfélelemben élték és a próféták tanácsait 

    betartva uralkodtak Júda népén. 

2, Négy király az uralkodásuknak csak fél idejéig tudtak megmaradni Istenfélelemben, 

    az igaz prófétáknak beszédeit, tanácsait nem mindig fogadták meg, vagy a hamis  

    prófétákra hallgattak. 

3, Tizenegy istentagadó király volt. 

Az utolsó négy istentagadó király oly gonoszul cselekedtek, hogy az Istennek haragját, 

ítéletét nem kerülhették el. 

Az utolsó három Júda királyát külön – külön vitte Nabukodonozor Babilon királya 

Babilóniába fogságba, az előkelő és értékes mesteremberekkel együtt. 

A második fogságba vitelnél olvashatjuk. 

                      

2.Kir. 24;16. És az összes előkelő férfiakat, hétezret, és a mesterembereket és a lakatosokat, 

                      ezret, és az összes erős, harcra termett férfiakat fogva vitte Babilóniába 

                      Babilónia királya. 

 

Majd következet a harmadik fogságba vitel és Júda utolsó királyának Sédékiásnak 

Babilonba vitele és a csodálatos templom lerombolása, eszközeinek, arany, ezüst, 

réz edényeknek Babilóniába vitele. olv.2.Kir. 25. 
 

Júda fiainak az első fogságba vitele előtt Joakim uralkodásának kezdetén szólt az Úr. 
 

Jer. 26;2. Ezt mondja az Úr: Állj az Úr házának pitvarába, és mondd el Júdának minden 

                városából azoknak, a kik imádkozni jönnek az Úr házába, mindazokat az igéket, 

                a melyeket parancsoltam néked, hogy mondd el nékik. Egy szót se hagyj el ! 

Jer. 26;3. Hátha szót fogadnak, és mindenki megtér az ő gonosz útjáról, akkor megbánom 

                a veszedelmet, a melyet nékik okozni gondoltam az ő cselekedeteik gonoszsága 

                miatt. 
 

Olvasható, hogy az Istennek felhívását, jóakaratát, szeretetét, az ember nem kérdőjelezheti 

meg, az emberek inkább a gonoszt cselekszik mint a jót. 
 

Megfigyelhető az Izráel tizenkilenc Istentagadó királyai körülbelül 230-évig uralkodtak 

és éltek népeikkel, míg Júda húsz királya amelyek között voltak Istenfélők is és azok 

körülbelül 130-ével tovább élhettek a földjükön és később kerültek fogságba. 

( A 360-év. 230-év. és a 130-évmeghatározásom csak tájékoztató jellegű.) 

A Júda királyainál látható, hogy az Úr a Dávid királynak tett ígérete pontosan beteljesedett, 

mert mind a húsz Júda király Dávid ágyékából származott, mindegyiknek a fia követte 

a trónt.  ( Jórám király, Akházia király, és Athália királyné egy királyi család volt.) 

                    

Az Úr ígérete Dávid királynak: 

2.Sám. 7;12. Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elaluszol a te atyáiddal,  

                     feltámasztom utánad a te magodat, és megerősítem az ő királyságát: 

2.Sám. 7;13. Az fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem az ő 

                     királyságának trónját mindörökké. 

                    

Az örökkévaló királyság Dávidtól úgy értendő: 

Dávidtól  —  Babiloni fogságba hurcolásig tizennégy nemzetség. 

Babiloni fogságból — Krisztusig tizennégy nemzetség. olv. Mát. 1;17. 

Krisztus az örökké élő királyok királya. olv. Jel. 19;16. 
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Csel. 2;30.  Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött, 

                   hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztust test szerint, 

                   hogy helyeztesse az ő királyi székibe, 

Csel. 2;31.  Előre látván ezt, szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem 

                   hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. 

 

Az északi országrész Izráel királyai és a nép asszíriai fogságba vitel után sohasem 

térhettek vissza, még a déli országrész Júda népe és az akkori vallási vezetői  

hetven év  Babilóniai fogságból visszatértek az Úr akarata és rendelése szerint, 

majd elkezdhették újraépíteni a Jeruzsálem városát. olv. Jer. 25;12.  Ezsd.1.  Neh. 2. 

 

Ebben az időben Kr.e. 510-ben még nem volt a pogányoknak Istene, ezért már akkor 

is sok pogány kívánt ragaszkodni az  Istenhez. 
 

Zak. 2;11. És sok pogány csatlakozik azon a napon az Úrhoz, és népemmé lesznek,  

                  és közötted lakozom, és megtudod, hogy a Seregek Ura küldött hozzád engem. 

 

Júda utolsó prófétája Malakiás amely leírja és megerősíti népének Kr.e. 460 körül 

Keresztelő János eljövetelét mint a Messiás út egyengetőjét, 

és  Jézus földünkre születését. olv. Mal. 3. 
 

Szent Írás a Malakiás prófétától Jézus születéséig négyszáz évről nem ír semmit, 

ezt az időszakot nevezzük intertestamentális időszaknak. 
 

Teremtést követően négyezer évre Isten elküldte Fiát Jézust a választott népéhez, 

az Izráel fiaihoz. olv. Ján. 8;42. 

 

Több próféta által megjövendölt és várva – várt Jézus Krisztus megszületett. 

Mivel a mennyei Atya Jézust az Ő választott népéhez küldte, Jézus szülei pedig a  

Mózesi törvényeknek megfelelően nevelték, amikor betelt a nyolc nap megtörtént a  

körülmetélése és nevezték az Ő nevét Jézusnak, mint őt az angyal nevezte mielőtt 

fogantatott volna az anyja méhében. olv. Mát. 1;21. Luk. 2;21.  1.Móz.17;12. 

Majd harminchárom nap elteltével. olv. 3.Móz. 12;4, 6. 

 

Luk. 2;22. Mikor pedig beteltek Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye szerint, 

                  felvivék őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. 

Luk. 2;40. A kis gyermek pedig növekedék, és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel; 

                  és az Istennek kegyelme vala ő rajta.    
 

És mikor tizenkét esztendős lett szülei felvitték Jeruzsálembe a húsvéti ünnep alkalmával, 

ekkor már a templomban a doktorok között ülve hallgatta és kérdezgette őket, és mindenki 

a kik őt hallgatták, elcsodálkoztak az ő értelmén és az ő feleletein. olv. Luk. 2;46, 47. 

 

Jézus harminc éves korában kezdte el földi munkáját amire őt a  

mennyei Atyja megbízta. olv. Luk. 3;23. 

 

Elsőként Jézus elment Keresztelő Jánoshoz aki a Jordán folyóba keresztelte Izráel fiait 

és Jézus is megkereszteltette magát Jánossal, mert így volt illő nékik, hogy minden 

igazságot betöltsenek. olv. Mt. 3;15. 
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Márk. 1;10. És azonnal feljővén a vízből, látá az egeket megnyilatkozni, és a  

                    Lelket mint egy galambot ő reá leszállani; 

Márk. 1;11. És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam,  

                                                          a kiben én  gyönyörködöm. 

Márk. 1;12. És a Lélek azonnal elragadá őt a pusztába. 

Márk. 1;13. És ott volt a pusztában negyven napig kísértetve a Sátántól, és a vad állatokkal  

                    vala együtt; és az angyalok szolgálnak vala néki. 

 

A mennyei Atya engedte Jézus megkísértését a Sátántól, mert az Atya a Jézusnak is megadta a 

szabad választási lehetőségét, hogy az igaz Atya Istennek vagy a Sátánnak engedelmeskedik. 

 

Jézus első megkísértése Sátántól: 

                

Mát. 4;2. És mikor negyven nap és negyven éjjel böjtölt vala, végre megéhezék. 

Mát. 4;3. És hozzá menvén a kísértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, 

                hogy e kövek változzanak kenyerekké. 

Mát. 4;4. Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 

                minden igével, a mely Istennek szájából származik. 

 

Emlékeztetőül:  

— Mózes is negyven nap és negyven éjjel kenyeret nem evett, vizet sem ivott és ott volt a 

     Sínai hegyen az Úrral. olv. 2.Móz.34;28.  

— Illés próféta is negyven nap és negyven éjjel ment Beersebából az Isten hegyéig 

     Sínai – Hórebig és ez alatt az idő alatt nem evett és nem ivott. olv. 1.Kir.19;8. 

 

Jézus második megkísértése Sátántól: 
 

Mát. 4;5. Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és odahelyezi a templom tetejére. 

Mát. 4;6. És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: 

                Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged,  

                hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. 

Mát. 4;7. Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. 

 

A fenti  igerészből megtanulhatjuk, hogy mennyei trón szolgálóinak az egykori vezetője 

a felkent oltalmazó Kérub amely most itt a Sátán mennyire pontosan ismeri Isten 

beszédét  a Szent Írást, Sátán az élő igével érvelve szeretné meggyőzni az emberi  

hús – vérből álló Jézusi testet, amely szintén az élő igével válaszol.  

Hasonló beszélgetést olvashatunk az Úr és a Sátán között. Jób. 1;7-12-ig 

A próbatétel után amikor hű maradt Jób Istenhez az Úr áldása áradt ki Jóbra és az 

új családjára és háza népére. 

 

Ezekből a beszélgetésekből a Szent Írás tökéletességére lehet következtetni. 

     

Jézus harmadik megkísértése Sátántól: 

                               

Luk. 4;5. Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld 

                minden országait egy szempillantásban, 
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Luk. 4;6. És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; 

                mert nékem adatott, és annak adom, a kinek akarom; 

Luk. 4;7. Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz. 

Luk. 4;8. Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozz tőlem Sátán; mert meg van írva: 

               Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. 
 

Ebből a harmadik kísértésből is tanulhatna minden emberi korosztály, hogy milyen 

keveset kellet volna Jézusnak tenni ahhoz, hogy agyagi előnyökhöz és a múló földi 

dicsőséget megkapja a Sátántól. 

Sátán méltó ellenfelet kapott Jézus személyében mivel mind a ketten a mennyei tróntól jöttek. 
 

Jézus az első három ördögi kísértésnek ellenállt és eltávozott tőle az ördög  

egy időre. olv. Luk. 4;13. 
 

Jézus ezután kezdte el az Izráel népét tanítani, majd kiválasztani a tizenkét tanítványát, és 

minden betegséget gyógyítani. 
 

Elsőként Názáretben ahol felnevelkedett, szombatnapon bement a zsinagógába és felállva 

olvasta Ézsaiás próféta könyvét, amely őróla szólt, és mondja, hogy 

” Ma teljesedet be ez az írás a ti hallásotokra ” 

Jézus tovább prédikálta az ő tudományát, és a zsinagógában lévők mindnyájan beteltek 

haraggal. 

 

És felkelvén kiűzték őt a városon kívül és vivék őt annak a hegynek szélére a mely az ő 

városuk épült, hogy onnan letaszítsák, ő azonban közöttük átmenve eltávozott. olv. Luk. 4;14-30. 

Jézus ezen a prédikációján mondja; Bizony mondom néktek: Egy próféta sem kedves az ő 

hazájában. 

Majd Jézus és tanítványai mennek Kapernaumba és mindjárt szombatnapon bementek a 

zsinagógába és ott úgy tanít, hogy elálmélkodnak a tanításán, mert úgy tanítja őket mind 

akinek hatalma van, nem úgy mint az írástudók, és a tisztátalan lelkek is engedelmeskedtek 

neki. 

Jézus mondja a vele lévő tanítványainak: Menjünk a közel való városokba, hogy ott is 

prédikáljak, mert azért jöttem. olv. Márk. 1;21-38. 
 

Egy későbbi időpontokban ezt mondja Jézus a tanítványainak: 

                    

Ján.  6;38.   Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, 

                    hanem annak akaratát, a ki elküldött engem. 

Mát. 15;24. Ő pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett 

                    juhaihoz.   
 

Jézus a tizenkét apostolának hatalmat és oktatást adott és megparancsolta, hogy csak 

az Izráel népéhez menjenek. 
 

Mát. 10;5.   Ezt a tizenkettőt küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván: 

                    pogányok útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be;  

Mát. 10;6.   Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz. 

Mát. 10;14.  És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor 

                     kimentek abból a házból, vagy városból, lábaitok porát is verjétek le. 

Mát. 10;15.  Bizony mondom néktek: Az ítélet napján könnyebb lesz a Sodoma és 

                    Gomora földjének dolga, mint annak a városnak. 
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Jézusnak mindenre kiterjedő és hatalommal teljes tanításai voltak, ebből nemzedékről 

nemzedékre tanulhat  az emberiség minden korosztálya egy ország vezetőjétől kezdve a 

családtagokon keresztül mindenki. 

Jézusnak az örökérvényű tanításán és az emberek beteg és meghalt testei felet lévő hatalmán 

kívül a természet felett is volt hatalma, és ezzel a hatalommal a földi élete során sosem élt 

vissza. 
 

Fil. 2;6. A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt,  

              hogy ő az Istennel egyenlő. 
 

Jézus tanítása a Máté evangéliumából:  

 

— Isten akaratának teljesítéséről. Mát. 7;13-29. 

— Házassági elválásról. Mát. 19;1-12. 

— Feltámadás. Mát. 22;23-33. 

— A nagy parancsolat. Mát. 22;34-40. 

— Feddő beszéd a farizeusok és írástudók ellen. Jeruzsálem nagy bűnei és büntetése. Mát. 23. 

— Jeruzsálem elpusztulásáról, Krisztus visszajöveteléről és a világ végéről.  

Intés vigyázásra. Mát. 24. 

— Az utolsó ítéletről. Mát. 25;31-46. 

— Jézus megostorozása, csúfolása, felfeszítése és halála. Mát. 27;27-56.  

— Jézus feltámadása. A feltámadottnak megjelenései. Keresztség parancsa. Mát. 28.  

 

Jézus tanítása Márk evangéliumából: 
 

— Jézus óv emberi rendelésektől. Márk. 7;1-23. 

— Óvás az írástudóktól. Márk. 12;38-40. 
 

Jézus tanítása Lukács evangéliumából: 
 

— Krisztus imádkozni tanít. Luk. 11;1-13. 

— Óvás képmutatástól és kishitűségtől. Óvás telhetetlenségtől és aggódástól. Luk. 12. 

— Önmegtagadás. Luk. 14;25-35. 

— A gazdagról és Lázárról. Luk. 16;19-31.  

— Jézus a fájdalomútján. Luk. 23;26-32. 

— Jézus a feltámadása után megjelenik az apostoloknak. Luk. 24;36-49. 

— Jézus mennybe menetele. Luk. 24;50-53.  
 

Jézus tanítása János evangéliumából: 
 

— Az örökkévaló Ige testté lett. Ján. 1;1-18. 

— Jézus beszéde magáról, hogy ő a bíró és a halottak feltámasztója. Ján. 5;17-47. 

— Jézus a tengeren jár. Ján. 6;16-21. 

— Jézus arról beszél, hogy ő az életnek kenyere és az ő teste étel, az ő vére ital. Ján. 6;22-66. 

— Krisztus beszél sátoros ünnepen az ő tudományáról, Atyához meneteléről és a  

     farizeusoknak felőle való vélekedése. Ján. 7. 

— Beszéd a zsidók hitetlensége ellen. Ján. 8;21-59. 

— A szeretet új parancsa. Ján. 13;31-38. 

— Krisztus főpapi imája magáért, tanítványaiért és híveiért. Ján. 17;1-26. 

— Jézus megfeszítése. Utolsó szavai és halála. Ján. 19;16-37. 

— Jézus feltámadása utáni megjelenései. Ján. 20. 21. 
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Ima: 
 

Az embernek kapcsolatfelvétele az Úrral, a te Isteneddel lehet gondolattal, halk beszéddel, 

vagy hangos szóval, mert a teremtő Istenünk fogantatásunk pillanatától ismer, csak rajtunk 

múlik, hogy mikor keressük Őt állhatos imádságunkkal. 

Az tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, 

és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. olv. Ján. 9;31.  Ésa. 1;15.  Péld. 15;29.  Péld. 28;9. 

Jézus amikor imádkozni tanít bennünket akkor hittel és a mennyekben levő Szent Atyához  

irányítja a mi imakérésünket vagy dicsőítésünket. olv. Mát. 6;9. 

És a mit könyörgésetekben kértek, mind azt meg is kapjátok, ha hisztek. olv. Mát. 21;22. 

Jézus egyben figyelmeztet is bennünket, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. 

Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. 

Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak  

akartok, és meglesz az néktek. olv. Ján. 15;5-10. 

És mindent, a mit csak cselekedtek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében 

cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa. olv. Kol. 3;17. 
 

Semmi felöl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden 

alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. olv. Fil.4;6. 
 

Jézus földi tanítása idején a mennyei Atya személyesen háromszor szólt a Jézust akkor 

körülvevő emberekhez, a következő képpen: 
 

1, Amikor Keresztelő János a Jordánba megkeresztelte Jézust. 

    Mát. 3;17. És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben 

                                                                                   én gyönyörködöm.                                                                                   
2, Egy alkalommal Jézus magához vette Pétert Jakabot és ennek testvérét Jánost  

    és felvitte őket egy magas hegyre és ott előttük Jézus elváltozott, majd megjelent 

    Mózes és Illés beszélgetésük közben szólt Isten hozzájuk. 

    Mát. 17;5. Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn 

                     a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: 

                                                        őt hallgassátok. 

    Mát. 17;6. És a tanítványok a mint ezt hallák, arcra esének és igen megrémülének.  
 

A nevezett  három tanítvány látta Mózest, Illést, és Jézust megdicsőült testben egymással 

beszélgetni, mind a három személy a negyven napot étlen szomjan végig böjtölte. 

      

— Mózes testét az Úr körülbelül 3500-ével ezelőtt vitette el Mihály arkangyallal. olv. Jud. 9.  

     Mózes Istennek szolgája. olv. Jel. 15;3. 
 

— Illés prófétát az Elizeussal való beszélgetés közben ragadta el az Úr.  

     körülbelül 2850-éve. olv. 2.Kir. 2;11. 

     Illés Istennek embere. olv. 2.Kir. 1;10. 
 

— Jézus Krisztus a mennyei Atyának Fia, a ki által és ő reá nézve  

      teremtetett mindent. olv. Kol. 1;15-16. 
 

3, Jézus a Jeruzsálembe való bevonulásakor mondja: 

    Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Szózat jöve azért az égből: 

    Meg is dicsőítem, és újra megdicsőítem. olv. Ján. 12;28. 
    És a sokaság mind ezt hallotta. 
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Jézus mondja a tanítványainak, felkészítve őket az ő elmeneteléről: 
 

Ján. 16;28. Kijöttem az Atyától, és jöttem e világba: ismét elhagyom e világot, 

                  és elmegyek az Atyához. 
 

Fontos tudni, hogy az Atya Isten Lélek és a Jézus is Lélek volt még meg nem született 

a földre, a Szent Lélek is lélek most itt van a földön közöttünk és senki sem látja. 

Tudjuk, hogy az emberbe beletud menni és ki is tud jönni a jó vagy a gonosz lélek. 

Jézus ezért mondja, hogy kijöttem az Atyától, mert ők egyek,  

te én bennem, Atyám, én te benned, olv. Ján. 4;24.  Ján. 17;21. 

És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: 

és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most  

e világban van már. olv. 1.Ján. 4;3. 
 

Jézus Krisztus a húsvéti ünnep alkalmából Jeruzsálembe való bevonulását szamárháton  

végezte el ahogy a próféciák megírták, az ünnepre gyülekező nagy sokaság a felső ruháikat 

az útra terítették és pálmaágakkal a kezükben a  következő kiáltásokkal fogadták:  

Hozsánna Dávid fiának, Áldott, a ki jő az Úrnak nevében,  

az Izráelnek ama királya! olv. Mát. 21;9.  Luk. 19;36. Ján. 12;12-13. 
 

Jézus Krisztus amikor már készült visszamenni a  mennyei Atyához tanítása végén új 

parancsolatot adott tanítványainak.  
 

Ján. 13;34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én    

                   szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.  

 

                                        Utolsó vacsora az új szövetség kezdete. olv. Mát. 27-29. 
 

     

                          Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora   Készült: 1495-től — 1498-ig.                           
                          Jézus az utolsó vacsoráját tanítványaival egy nagy vacsoráló házban  

                                                             fogyasztották el. olv. Márk. 14;15. 
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Mát. 26;26. Mikor pedig evének, vevé Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és 

                    adá a tanítványoknak, és monda: Vegyétek, egyétek; ez az én testem. 

Mát. 26;27. És vevén a poharat és hálákat adván, adá azoknak, ezt mondván: 

                    Igyatok ebből mindnyájan; 

Mát. 26;28. Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért 

                    kionttatik bűnöknek bocsánatára.  
 

Jézus Krisztus a mi Urunk a ki által teremtetett e földi világunk és az ember, Ádám és Éva 

személyében, olv. Ján.1;3.  Kol. 1;16.  

Teremtő erejű szavával új szövetséget kötött az emberiséggel, faj és hovatartozástól 

függetlenül.  
 

Az utolsó vacsora helyszínétől a Jézus kereszthaláláig gyorsan pörögtek az események, 

és a római helytartók körében bizonytalanság fedezhető fel, míg a főpapok, vének, írástudók 

és az egész tanács egy akarattal Jézus halálát akarták, tanításának kezdete óta. 

 

1, Nagy vacsoráló házból a húsvéti bárány elfogyasztása után, dicséretet énekelve 

    kimentek az olajfák hegyére. olv. Márk. 14;15-16. 

 

2, Olajfák hegyéről nyugatra a Kirdon-patak völgyébe lévő kertbe a Gecsemáné- kertbe 

    vonul el Jézus maga mellé vette Pétert és Zebedeusnak két fiát, háromszor kérte meg 

    őket, hogy imádkozzanak de mind a háromszor elaludtak a tanítványok, és így Jézus 

    egyedül maradt a gyötrődésében. olv. Mát. 26;36-46. 

      

3, Gecsemáné-kertben Jézust elfogják és a Kajafás főpaphoz viszik kihallgatásra. 

    Megfigyelhető, hogy Jézus elfogatásánál és azt követően a gonosz erők mennyire  

    felerősödtek és jelen voltak. 

    — Iskariotes Júdásba belement a Sátán. olv. Luk. 22;3. 

         Majd pénzért, csókkal elárulja Mesterét. 

— Mindegyik tanítvány a félelemtől elfutott. olv. Mát. 26;56. 

— Közben a főpapok pedig és a vének és az egész tanács hamis bizonyságot keresnek 

Jézus ellen, hogy megölhessék őt. olv. Mát. 26;59. 

— A főpaptól el is hangzik, hogy Méltó a halálra. olv. Mát. 26;66. 

    — Péter háromszor megtagadja Jézust. olv. Mát. 26;75. 

 

4, Kajafás főpaptól Jézust a helytartó Ponczius Pilátushoz vitték. 

 

5, Pilátus megtudta, hogy Jézus Galilei ekkor elküldte Heródeshez mert Galilea az ő 

    fennhatósága alá tartozott. olv. Luk. 23;7. 

 

6, Heródes visszaküldi Pilátushoz mert Jézus nem felelt neki semmit. olv. Luk. 23;9. 

 

7, Pilátus Jézust elkívánta bocsájtani az ünnep alkalmával, de a tömeg kiáltotta, 

    hogy Feszítsd meg! Feszítsd meg őt! olv. Luk. 23;21. 
     

    A tömeg Jézus helyett egy Barabás nevű foglyot kért szabadon bocsájtani amely egy  

    lázadás alkalmával gyilkosságot követett el. olv. Márk. 15;7. 

    Pilátus Barnabást elbocsájtotta, Jézust megostoroztatta. olv. Mát. 27;26.  
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8, Ekkor a helytartó vitézei elvitték Jézust az őrházba. olv. Mát.. 27;27. 

    A megostorozásán kívül végtelen megaláztatásban volt része Jézusnak. 

   — Saját ruhájából levetkőztették és bíbor palástot adtak rá. 

   — Tövisből fonott koronát tettek a fejére. 

   — Megköpdösték. 

   — Nádszálat adtak a jobb kezébe, majd elvették a nádszálat és a fejéhez verdesték. 

   — Miután megcsúfolták levették róla a bíbor palástot és a saját ruháját 

        adták vissza rá. olv. Mát. 27;28-31. 

 

9,  Őrházból kivitték a Golgotára ahol keresztre feszítették  két latorral, 

 méreggel megelegyített ecetet adtak neki inni, de mikor megízlelte nem 

 akart belőle inni. olv. Mát. 27;34. 

     Kereszten való szenvedése közben csúfolták a főpapok, írástudók, és a vének. 
 

     A mai elektromos órák szerint tizenöt óra körül, nagy fennszóval kiáltott Jézus     

     mondván: ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI? az-az: Én Istenem, Én Istenem!  

     Miért hagytál el engemet? olv. Mát. 27;46. 

     Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét. olv. Ján.19;30. 

 

Mát. 27;51. És ímé a templom kárpitja fölétől aljáig ketté hasadt; és a föld megindula,  

                    és a kősziklák megrepedeztek;  

Mát. 27;52. És a sírok megnyílának, és sok elhunyt szentnek teste föltámada. 

 

Jézus halálának következményeként a Jeruzsálemi templom kárpitja tetejétől az aljáig 

kettéhasadt, és ettől a pillanattól kezdve minden ember független attól, hogy zsidó vagy 

pogány egyformán mehet Istenhez bár hol is van a föld kerekségén. 

Pál apostol írja: 

 

Zsid. 10;19. Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre 

                    a Jézus vére által, 

Zsid. 10;20. Azon az úton, a melyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, 

                    a kárpit, azaz az ő teste által, 

 

Mert addig csak a zsidó főpap évenként egyszer mehetett be a szentélybe 

idegen vérrel. olv. Zsid. 9;25.  

Mivel a szövetség ládájának tetején Kérubok szárnyai között lakozott az Úr és onnan szólt 

a kiválasztott férfihoz amely által parancsolt Izráel fiainak. olv. 2.Móz.25;20-22. 2.Sám.6. 1.Krón.13;6. 

Ezért volt szükséges a szentély kárpitjának tetejétől az aljáig való ketté hasadására, 

azaz megszűnésére. 

 

Zsid. 9;13. Mert ha a bakoknak és a bikáknak vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra 

                  hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára: 

Zsid. 9;14. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek által önmagát 

                  áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt 

                  cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. 
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                             És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és 

                                          vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. olv. Zsid. 9;22. 

 

 

 
 

                                  A jó pásztor életét adja a juhaiért. olv. Ján. 10;11.  1.Ján. 3;16. 
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Jézus Krisztus keresztre feszítésénél a hús-vér emberré lett testéből több helyen adta vérét 

a világ bűneiért. 

— Felsőtestéből a korbácsütések által okozott sebeiből. olv. Ján. 19;1. 

— fejbőréből a töviskorona tüskéi által szúrt sebeiből. olv. Ján. 19;2. 

— Jobb és bal tenyeréből, jobb és bal lábfejéből mert szegek által feszítették meg.  Ján. 19;23. 

— Már halott Jézus oldalát dárdával döfte meg a vitézek egyike és azonnal vér és víz jött ki 

     abból. olv. Ján. 19;34. 

 

Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. olv. Róm. 10;4. 
 

Jézus kereszthalálával az áldozati Mózesi törvények megszűntek a zsidók számára, 

mert Istennek  fia Jézus vérét adta a bűnök bocsánatáért, e világ végezetéig. 

Mert addig a  bűnök megbocsájtásáért élő állatot kellet levágni és a vérét az oltár aljára 

önteni, olv. 3.Móz. 4;30.  

De nem szűnt meg a mennyei Atya iránti imádási, dicsőítési, és az emberek egymás iránt 

való viselkedési, egészségügyi, stb. törvények, parancsolatok, mert ezeket betartva tudunk 

csak emberhez méltó és Istennek tetsző életet élni. 

Jézus mondja: nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem hanem, hogy betöltsem, 

az ég és a föld elmúlik, de a törvényből egy pontocska el nem múlik, amíg minden be nem 

teljesedik. olv. Mát. 5;17-18. 

A törvény betöltése a szeretett. olv. Róm. 13;10. 

Mert a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó. olv. Róm. 7;12. 

 

A törvényekre  vonatkozó első példa: Az özönvíz után Isten megáldotta Noét, és a megújult 

világ számára elsőként Isten a vér törvényét adta az emberiség számára ami a mai napig 

érvényes zsidóra és pogányra egyaránt.       

Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek. olv. 1.Móz. 9;4-6.    3.Móz. 17;10.   Csel. 15;20. 

 

Második példa: A körülmetélési szövetség amely Isten és Ábrahám között jött létre az csak 

Izráel fiaira vonatkozik.  

Ábrahám pedig kilencvenkilenc esztendős volt amikor körülmetélte önmagát. olv. 1.Móz. 17;24. 

 

Harmadik példa: Az erkölcsi törvények közül a paráznaságra vonatkozó törvény is egyformán 

vonatkozik zsidóra és pogányra Mózestől napjainkig. olv. Csel. 15;20. 

3. Móz. 18.-ban felsorolja, hogy egy férfinek kivel nem szabad semmilyen körülmények 

között közösülni, hasonlóképpen az asszonyt is figyelmezteti.  

 

Negyedik példa: 

A tíz parancsolat ismerete napjainkban fontosabb mert a mai emberhez olyan sok különböző 

információ jut el és nem tudja, hogy mi is a helyes. 

Van akiben a szeretett úgy nyilvánul meg, hogy szóban szereti az egy igaz élő Istent  

és mindennapjaiban idegen isteneket tisztel és azokat imádja, mert azt is szereti, az két úrnak 

szolgál amit Jézus is tilt. 

 

Mát. 6;24. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti;       

                 vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhat Istennek és a      

                 Mammonnak. 
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Ezért a tíz parancsolat ismerete és betartása zsidóknak mint pogányoknak egyformán 

szükséges. 

A tíz parancsolat szombatnapi törvényéről a következő igehelyeken olvashatunk: 
2.Móz. 20;8–11.  31;12–17.   35;1–3.            3.Móz. 16;31.   25;1–7.                4.Móz. 15;32-36.   28;9–15. 
 

5.Móz. 5;15. És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földén, és kihozott onnan 

                      téged az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral. 

* Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napját megtartsad. 
 

Neh. 13;15.      Ezék.20;25. ez a ige utal a  4.Móz. 15;32, 35, 36,-ra és a Csel.15;10.-re. 

Róm. 14;5–6.   Kol. 2;16.        Zsid. 4;9. 
 

Ezeken kívül még nagyon sok olyan Mózesi törvény és parancsolat van amely egyformán 

vonatkozik zsidóra és pogányra, amit be kellene tartani mindenkinek a mai napig és akkor 

csodálatos földi élete lenne minden embernek, mert a teremtőnk azért adta az ember számára, 

a törvényt, a parancsolatot, hogy éljen általa. 
 

Jézus az utolsó vacsoráján nem ok nélkül mondta a teremtő szavával: 

Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik  

bűnöknek bocsánatára. olv. Mát. 26;28. 

Egyedül csak Jézus méltó, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és 

hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. 

Mert meghalt és megváltott minket Istennek az Ő vére által, minden ágazatból 

és nyelvből és népből és nemzetből. olv. Jel. 5;9, 12. 
 

Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben,  

az Atya, az Ige és a Szent Lélek: és ez a három egy. 

És hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a földön,  

a Lélek, a víz és a vér; és ez a három is egy. olv.1.Ján. 5;7-8. 

 

10, Jézus temetését egy gazdag ember Arimathiából, név szerint József végezte el, ő is a   

      tanács tagja volt, de a zsidóktól való félelme miatt csak titokban volt Jézus tanítványa. 

      József elkérte Pilátustól Jézus testét, tiszta gyolcsba begöngyölte és a maga új sírjába 

      helyezte, a sír szájára egy nagy követ hengerített. olv. Mát. 27;57-60. 

 

11, Jézus harmadnapra feltámadott, elsőként két angyal adta tudtukra a fűszerszámokat 

      sírhoz vivő asszonyoknak, majd személyesen is megjelent az asszonyoknak, és a  

      tanítványoknak, mint ahogy földi életében mondta. 
 

Az ember Fia emberek kezébe adatik és megölik őt, de harmadnapra föltámad. olv .Mát.17;22-23 

 

Emlékezünk amikor teremtéskor az Úr Isten a Paradicsom kertjében Ádámnak megtiltotta, 

hogy melyik fáról ne egyen, mert ha mégis eszik akkor megfog halni. olv. 1.Móz. 2;17. 

Sátán Éván keresztül bűnre csábított, ezzel a halál bekövetkezésére adott 

lehetőséget.  olv. 1.Móz. 3;4. 

Miképpen egy ember által jött be a bűn és következményeként a halál azonképpen egy ember 

által hat el az életnek megigazulása. olv. Róm. 5;12-21.    1.Kor. 15;22. 

Jézus Krisztus amely érettünk emberré lett és váltott meg minket a bűntől és a haláltól, 

ez által lerontva Sátán munkáját. olv. 1.Ján. 3;8.     
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Mert Jézus Krisztus vére által bocsáttatik  meg bűneink, 

Jézus Krisztus sebei által gyógyulunk meg, és Jézus Krisztus halála és feltámadása által 

üdvözülünk, a hitnek szép harcát megharcolva és a parancsolatot mocsoktalanul, 

feddhetetlenül, a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig megtartva a ki adta önmagát a mi 

bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a 

Atyánknak akarata szerint. olv. 1.Tim. 6;12-14.   Gal.1;4.   

Mert ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak  

vagyunk. olv. 1.Kor. 15;19. 

 

A feltámadt Jézus a keresztség parancsát adta az apostoloknak: 

                    

Mát. 28;18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden 

                    hatalom mennyen és földön. 

Mát. 28;19. Elmenvén ezért, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén 

                    őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, 
Mát. 28;20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: 

                    és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! 
 
 

Jézus búcsúbeszédében mondta tanítványainak, hogy az ő megdicsőülése után fogja 

a Szent Lelket küldeni az Atya az ő nevében. olv. Ján. 14;26. 

 

Szent Lélek. 
 

— gondolatokat ad és szól helyettünk, olv. Márk. 13;11. 

— testi ábrázatot vesz fel, olv. Luk. 3;22. 

— tanít, olv. Luk. 12;12.  1.Kor. 2;13. 

— vigasztaló, olv. Ján. 14;26. 

— bizonyságot tesz, örömöt ad, erőt ad, megszentel, olv. Róm. 9;1.  14;17.  15;13.  15;16. 

— közösséget teremt, olv. 2.Kor. 13;13. 

— őriző,  olv. 2.Tim. 1;14. 

— megújít, olv. Tit. 3;5. 

— közöl velünk. olv. Zsid. 2;4. 
 

Szent Lélek szerepe az emberek életében hasonló Jézus Krisztus cselekedeteihez, 

mert csak és kizárólag jót cselekszik, az emberek jobb életminőségükért. 

A Szent Lélek által nyújtott segítségeket sokan észre sem veszik, mert sok esetben egy 

szempillantásnyi idő alatt megtörtént a segítségnyújtás, és nem tudják, hogy mi is történt 

valójában, és gyakran feledésbe is merül. 
 

Márk. 3;29. De a ki a Szent Lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, 

                    hanem örök kárhozatra méltó; 

 

12, Jézus mennybemenetele a tanítványok szemük láttára ment végbe és látták, 

      hogy ez Isten üdvterve.  
 

Jézus az Olajfák hegyén áldotta a jelenlévőket és az ő szemük láttára elszakadt tőlük és  

felemeltetett a mennybe. olv. Luk. 24;51.  Csel. 1;9-12. 
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Jézus a tanítása idején megfedte Izráel fiainak írástudóit és a farizeusokat, ismerve 

Jeruzsálem addigi bűnét,  

” mert a Jeruzsálemi prófétáktól ment ki az istentelenség minden földre” olv. Jer. 23;15. 

és tapasztalta az akkor a jelen nagy bűneit és tudva az elkövetkező évezredeken keresztül a 

zsidóság bűneit a pogányok ellen mert ha a pogányt zsidóvá teszitek biztos, hogy az örök 

kárhozatra a pokolra kerül.  

 

Mát. 23;15. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert  

                    és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna 

                    fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál. 
 

Jézus tudta, hogy a zsidók és a pogányok között milyen ellentétes hangulat húzódik meg 

már rég-idők óta, ezért Péterre mint Jézusi tanítványra lett bízva a körülmetéltek, még 

Pál apostolra a körülmetéletlenség evangéliuma. olv. Gal. 2;7. 
 

Péter mint körülmetéltek az Izráel fiainak apostola bizonyságot tesz Krisztusról és 

megtérésre int. olv. Csel. 3;11-26. 

Mert Izráel fiainak Isten előre kihirdette Jézus Krisztus hozzájuk való eljövetelét. 

 

Csel. 3;20. És elküldje a Jézus Krisztust, a ki néktek előre hirdettetett. 
 

Kr.e. 1500 körül 5.Móz. 17;15. Azt emeld magad fölé királyul, a kit az Úr a te Istened 

                                                   választ. …. 

Kr.e.  730 körül  Ésa. 7;14. Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt  

                                            Immánuelnek,  

                            Ésa. 9;6.  Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, 

                                            és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, 

                                             tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, 

                                             békesség fejedelmének!     

                       

                        Ésa. 61;1-2. Messiás eljövetele.  

 

Kr.e. 720 körül Mik. 5;2. De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei 

                                         között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; 

                                         a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van. 
 

Kr.e. 600 körül Jer. 23. Jeremiás próféta leírja: A Dávid magvából jó Pásztor és Király  

                                                                            ígértetik.  
 

Kr.e. 515 körül Zak. 9;9. Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! 

                                         Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és 

                                         szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén. 
 

Ennek ellenére az életnek fejedelmét pedig megölték, kit Isten feltámasztott 

a halálból. olv. Csel. 3;15. 

Péter apostol tudja, hogy mind ezt Izráel fiai tudatlanságból cselekedték. olv. Csel. 3;107. 
 

Pál apostol mint a pogányok tanítója mondja, hogy az új szövetség szolgái legyünk, 

nem betűjé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. olv. 2.Kor. 3;6. 
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2.Kor. 3;15. Sőt mind máig, a mikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. 

2.Kor. 3;16. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. 

2.Kor. 3;17. Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság. 

 

Jézus szavait és cselekedeteit tanítja Pál apostol mint a pogányok tanítója mert az evangélium 

amelyet Pál apostol hirdet a pogányoknak, nem ember szerint való, hanem a Jézus Krisztus 

kijelentése által. olv. Gal. 1;11-12. 

 

A pogányok Isten nélkül valók voltak e világon, a Jézus kereszthaláláig. 

— Izráel társaságától idegenek. 

— Ígéret szövetségeitől távolvalók. 

— Pogányoknak reménysége nem volt. olv. Eféz. 2;12.                                                       

             

Pál apostol ezt oly szépen és meggyőződéses hittel tanítja a pogányoknak: 

 

Eféz. 2;13. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közel valókká 

                   lettetek a Krisztus vére által. 

Eféz. 2;14. Mert Ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a két nemzetséget, 

                   és lerontotta a közbevetett választófalat,                   

Eféz. 2;15. Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való 

                   törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, 

                   békességet szerezvén; 

Eféz. 2;16. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa 

                   által, megölvén ezen az ellenségeskedést. 

 

Tehát Jézus kereszthalálától kezdve az emberiségnek nemzedékről nemzedékre független 

attól, hogy zsidó vagy pogány nincs erkölcsi joga szembehelyezkedni a Jézusi tanítással 

mert Isten az Ő egyszülött Fiát adta mindenegyes emberért, az anyaméhben megfogantatott 

pillanattól kezdve az időskorú emberek haláláig, azaz elalvásukig vagy Nap alól való 

elköltözésükig. 

                 

Ján. 3;16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki  

                hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örökélete legyen. 

 

Ján. 3;17. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, 

                hanem hogy megtartassék a világ általa. 
 

Ján. 1;17.  Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az 

                  igazság Jézus Krisztus által lett. 

 

Gal. 5;14. Mert az egész törvény ez egy igében teljesedet be: Szeresd felebarátodat, mint 

                 magadat.   
 

A Szent Írás tanít bennünket jó lelkekről amelyek Istentől származnak és tanít bennünket 

gonosz lelkekről amelyek a Sátántól származnak. 
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Istentől származó jó lelkekről a következő igehelyeken olvashatunk: 
 

4.Móz. 24;2.  Istennek lelke ő rajta, 

5.Móz. 34;9.  beteljesedett bölcsesség lelkével, 

Bír.      11;29. Jeftén van az Úr lelke, 

1.Sám. 16;13. az Úr lelke Dávidra szállott,  

2.Sám. 23;2.  Az Úrnak lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. 

Ezék.   36;27. Isten mondja: És az én lelkemet adom belétek, 

Mát.    3;16.   Jézus látta az Istennek Lelkét alájönni mint egy galambot és reá szállani,  

Mát.   12;18.  lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. 

                       (Mennyei Atyára és Jézusra vonatkozik ez a igerész) 

Ján.   14;26.   Szent Lélek amely a harmadik Istenség, Jézus mennybemenetele után fogja a 

                       mennyei Atya leküldeni az emberiségért a földre. 

                       

Mivel a teremtéstől számolva hatodik évezred végére, az utolsó előtti időszakra mondja Jézus 

mikor még a Sátán szabadon van és a fenevad a hamis prófétával erőteljesen gyűjtik maguk 

mellé az élő embertömegeket: ekkor a gonoszság megsokasodik, a szeretett sokakban 

meghidegül, oly annyira, hogy gyűlölni fogják egymást, és sok hamis próféta támad amelyek 

sok embert a Jézusi tudománytól elszakítanak és az antikrisztus praktikákkal fogják 

meggyőzni őket. olv. Mát. 24.    
 

Tudnunk kell, hogy az ember engedékenysége miatt tud belemenni a Sátán az emberbe, és az 

ember a gyengesége miatt egyedül nem tud megszabadulni tőle csak a Jézus segítségével, 

mert Jézusnak adatott minden hatalom mennyen és földön, Őt kell hívnunk segítségül, 

ha meg akarunk szabadulni a gonosz lélektől vagy lelkektől. 
 

Jézus amikor imádkozni tanít bennünket azt javasolja, hogy csendességben és egyedül  

legyünk, kérjük a mennyei Atyánkat, hogy ne vigyen minket kísértésbe,  

de szabadítson meg minket a gonosztól. olv. Mát. 6;6-13. 
 

A Szent Írás sokféle gonosz lélekről  tanít amelyek a Sátántól származnak és belemennek  

az emberbe, és azután  a testi ember csak gonoszságot fog cselekedni. 

 

A következő igehelyeken olvashatunk a gonosz lelkekről: 

                              

Hós.  4;12.   fajtalanság lelke, 

Hós.  5;4.     paráznaság lelke, 

Mát.  8;31.   az emberben levő ördög kéri Jézust,  

Mát. 12;43.  tisztátalan lélek kimegy.  Mát.12;45. gonoszabb lelkek belemennek az emberbe, 

Mát. 17;21.  gonosz léleknek több faja van, 

Márk. 3;30.  tisztátalan lélek van benne, 

Márk. 9;25.  néma és süket lélek, Jézus parancsolja neki, menj ki belőle,  

Luk. 13;11.  betegségnek lelke van tizennyolc éve benne, 

Luk.  22;3.   bement a Sátán Júdásba, (aki elárulta Jézust) 

Csel. 16;16.  kiben jövendőmondásnak lelke van, 

Csel. 19;12.  gonosz lelkek kimentek belőle, 

Eféz.  6;12.  gonosz  fejedelemségek, gonosz hatalmasságok, gonosz világbírók,  

                     gonoszság lelkei, 

1.Thes. 2;18. megakadályozott minket a Sátán, 

1.Tim.  4;1.  hitető lelkek és gonosz lelkek, 
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A gonosz lelkek a következő emberi cselekedetekre, beszédre, és gondolatokra, először 

csak sugallják majd cselekvésre kényszerítik az embert. 

                                                                                                               

— gyávák,                                     — férfiszeplősítők,                     — versengők,                                             

— hitetlenek,                                 — lopók,                                    — gyűlölködök,                                                                     

— utálatosok,                                — telhetetlenek,                         — haragtartók,                                                                               

— gyilkosok,                                 — részegesek,                            — patvarkodók,                                                                             

— paráznák,                                  — szidalmazók,                          — visszavonók,                                                                                 

— bűbájosok,                                — ragadozók,                              — pártütők,                                                                            

— bálványimádók,                        — tisztátalanok,                         — irigykedők,                                                                           

— hazugok,                                   — bujálkodók,                            — dobzódók,                                                                           

— igazságtalanok,                         — varázslók,                               — emberrablók,                                                                            

— házasságtörők,                          — ellenségeskedők,                    — hamisan esküvők,                                                                                    

— pulyák,    olv. Jel. 21;8.  1.Kor. 6;9-10.  Gal. 5;19-21. 1.Tim. 1;9-10.                                                                                                                                      
 

A kik ilyeneket cselekszenek Isten országának örökösei nem lesznek. olv. Gal. 5;21. 

Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáját lerontsa. olv. 1.Ján. 3;8. 

Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a  

mi Urunk Krisztus Jézusban. olv. Róm. 6;23. 
 

Az igazságot és az igazságtalanságot nemzedékről nemzedékre szubjektív módon  

határozza meg minden ember, ezért a vélt igazságok nem biztos, hogy igazak, ezért 

az igazság biztos meghatározását Jézus fogalmazta meg részünkre a főpapi imájában: 

                                                  A te igéd az igazság. olv. Ján. 17;17. 
 

Szent Írás több igéjében olvashatjuk, hogy az Úr beszélget azaz szót vált  

a Sátánnal. olv. Jób. 1;7, 8, 9, 12.    2;2, 4, 6, 7. 

Jézus amikor megkísértettet a Sátántól és beszélt vele, az egyik mondatában Sátánnak 

nevezte a következő mondatában ördögnek. olv. Mát. 4;10-11. 

 

Jézus nagyon jól ismeri a Sátánt és segítőit. Szent Írás könnyebb megértése érdekében írom, 

hogy a: — Sárkány, 

             — ama régi kígyó (Bűnesetkor az Évát elámította) 

             — ördög, 

             — és a Sátán 

Egy személy csak különböző néven nevezi a Szent Írás. olv. Jel. 12;9.   20;2. 
 

Sátán munkája céltudatosan okosan gonosz, mert tudja, hogy  kevés ideje van, nem lesz  

örökké szabad. 
 

Példaként: Ha megvizsgálunk egy ökölvívó élsportolót a felkészítője az ellenfeléről 

                  mindent elmond, esetleg videót is bemutat neki, hogy az ellenfél: 

                 — bal kezes, 

                 — az ütésektől mindig jobbra hajol el, 

                 — ha közelítenek felé akkor mindig balra táncol el, 

                 — tőled 3 cm-rel magasabb, 5 kg-mal súlyosabb és lassúbb a mozgása mint a tied, 

                 — Stb. 

Istenünk az igéjén keresztül nekünk is megmondja, hogy milyenek az ördög praktikái, hogy 

feltudjunk készülni ellene és hogy meg ne csaljon minket a Sátán. 
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Ha mi nem ismerjük ellenfeleinknek a hamis prófétának és a Sátánnak praktikáit akkor 

mi is könnyen áldozatai leszünk, mint Éva, és Ádámtól – Nóé-ig. mindenki, kivéve 9 Főt. 

Sínai hegy lábánál Egyiptomi kivonulásnál Izráel választott népének egy része aranyborjút 

tisztelt, hiába volt velük az Úr személyesen. 

Később a Kánaán földjén Izráel királyainak nagy része és a nép, figyelmen kívül hagyta az 

Úrral való szövetséget. 

Jézus idejében kevés kivétellel mindenki Jézus ellen volt,   Feszítsd meg! Feszítsd meg őt! 

Jézus tanítványai közül akik a Jézusi tudományt tanították Szent Írás csak Jakab apostol 

haláláról és Péter apostol tömlöcbe vetéséről számol be. olv. Csel. 12;2- 4.  

Jézus felhívja figyelmünket, hogy sok hamis próféta fog támadni. olv. Mát. 24;11. 

Hasonlóképpen János apostol is figyelmeztet:  

Hogy szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, 

hogy Istentől van-e; mert sok hamis próféta jött ki a világba. olv. 1.Ján. 4;1.  

Istenhez az ember mindig hűtlenebb.  

Jézustól napjainkig csak rosszabbodott a teremtő iránti tisztelet és az egymás iránti szeretett. 

 

Sátánnak módszerei az ember ellen:  

 

— Emberölő kezdettől fogva, nincs benne igazság és hazugság atyja. olv. Ján. 8;44. 

— Betegé tesz. olv. Jób. 2;7.  

— Megkísért. olv. Mát. 4;1-17. 

— Elragadja a szívekbe vetett igét. olv. Márk. 4;15. 

— Megkötöz. olv. Luk. 13;16. 

— Árulásra csábít. olv. Ján. 13;2.. 

— Hamis apostolokká változnak, és világosság angyalaivá. olv. 2.Kor. 11;13-14. 

— Akadályoz. olv. 1.Thes. 2;18..  

— Bűn embere a ki a Sátán ereje által van a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel 

     és csodáival. olv. 2.Thes. 2;3-9.. 

— Tömlöcbe vett, Hitető, Vádoló, Kergető. olv. Jel. 2;10.  12;9. 10. 13. 

 

A teremtő azért mutatja be a Sátán által cselekvő gonosz emberek tevékenységeit, hogy 

tudjunk róla, de tartsuk távol magunkat a következő szolgáltatásoktól és tanításoktól. 

— hamis prófétálástól,  

— álommagyarázóktól, 

— varázslóktól, 

— bálványoktól, 

— szemfényvesztőktől, 

— halottidézőktől, 

— boszorkányoktól, 

— jövendőmondástól, olv. Jer. 27;9. Ésa. 19;3.  34;14.   Csel. 16;16. 

 

Jézus a  tanítása idején az igazságot szólta de nem hittek neki,  

és nem fogadták be őt. olv. Ján. 8;45.  

És az élete árán Ő veszi el a mi bűneinket. 

És a ki hisz Jézus beszédének és megtartja azokat, nem lát halált soha örökké. olv. Ján. 8;51.                     

És a ki nem hisz, és  bűnt cselekszik, annak a pokolban folytatódik az élete. 

 
                                                                                                                                                  33 
 



 

A pokol valóságosan létező hely mely a föld mélyében helyezkedik el, sötétség, örök tűz, 

tömlöcök, és az ott élők szenvedése  jellemzi.  
 

A Föld metszetén megtekinthető a következő képen amelynek címe: 

Biblia: Föld alsóbb részei és a Pokol helyszíne. 

És hogy milyen módon jut el az ember a Mennybe vagy a Pokolba az elolvasható az 

Embernek Egyetemes Útja című írásból. 

 

A bukott angyaloknak és bűnösen élő meghalt lelki testű embereknek örökké szenvedő helye. 

Mennyei Atya mindent Jézus által teremtett ami lett, így a poklot is. olv. Ján. 1;3. 

Jézus példázatban mondja el a gazdagról és Lázárról szóló történetet, hogy a pokol a 

gyötrelemnek helye. olv. Luk. 16;19-31. 

Pokol a Szent Írásban Jézus más–más megnevezéssel tanítja: 

— oldhatatlan tűz, olv. Mát. 3;12. 

— sötétségre; holott lesz sírás és fogak csikorgatása. olv. Mát. 8;12. 

— örök tűzre. olv. Mát. 18;8. 

— elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre. olv. Mát.25;46. 

                                   (ez a ige az utolsó ítéletre vonatkozik)   

— örök kárhozatra méltó, mivel tisztátalan lélek van benne, olv. Márk. 3;29-30. 

     (ördögnek valamelyik faja van benne. Jézus hét ördögöt űzött ki. olv. Márk. 16;9.) 

— a hol az ő férgük meg nem hal, és tűzzük el nem alszik. olv. Márk. 9;43-48. 

— pokolig fogsz lealáztatni. olv. Luk. 10;15. 

— gyötrelemnek helye, olv. Luk. 16;28. 
 

Az embereknek csak a Jézusban való reménysége van mert azt mondta: 

Én vagyok az út, az igazság, és az élet; senki sem mehet az Atyához,  

csak én általam. olv. Ján. 14;6. 
 

A Szent Írás Jézust több mint ötven féleképpen nevezi:  
 

— Immánuel, olv. Ésa. 7;14.  

— És hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, 

     békesség fejedelmének! olv. Ésa. 9;6. 

— Az Úr a mi igazságunk! olv. Jer. 23;6. 

— A te királyod; igaz és szabadító ő. olv. Zak. 9;9. 

— Jézus a ki Krisztusnak neveztetik. olv. Mát. 1;16. 

— Fiam. Mennyei Atya mondja. olv. Mát. 3;17. 

— Mester. olv. Mát. 9;11. 

— Bizony, Istennek Fia vagy. olv. Mát. 14;33. 

— Próféta.  olv. Mát. 21;11. 

— Doktor. olv. Mát. 23;10. 

— Király. olv. Mát. 25;40. 

— Istennek szentje. olv. Márk.  1;24. 

— Az örökkévaló Ige testé lett. olv. Ján.1;1. 

— Isten Báránya. olv. Ján.1;36. 

— Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. olv. Ján.15;1. 

— Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és a vég. olv. Jel. 1;18. 

— Oroszlán. olv. Jel. 5;5. 

— És a neve Isten igéjének neveztetik.  olv. Jel. 19;13. 

— Stb. 
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A fenti igehelyek ismeretében könnyebben áttekinthető az egész Szent Írás és látható 

Jézus Krisztusnak a hatalmas szerepe a földön élő emberiség életében, halálában, 

halála utáni életben, lelki testű ítéletben. 

 

Mert Jézus az Istentől rendelt bírája élőnek és holtaknak. olv. Csel. 10;42. 

Jézus az ítélet véget jött el e világba ahol bizonyságát adta a bűn nélküli földi életnek, 

és hogy a mi bűneinket elvegye. olv. Ján. 9;39.  1.Ján. 3;5. 

 

Keresztelő János a ki mindegyik prófétánál nagyobb volt ezt mondja Jézusra: 

Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit!  olv. Ján. 1;29. 

 

Aki Istennek nem tetsző dolgokat cselekszik, vagy beszél, vagy gondol, az ördögből van, 

mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg Istennek Fia, hogy az 

ördög munkáját lerontsa. olv. 1.Ján. 3;8. 

 

Ezért tanácsolja Jakab apostol: 4;7-8. igéjében. 

Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. 

Mindig emlékezzünk, hogy Jézus is ellenállt az ördög kísértéseinek példát mutatva nekünk. 

Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.  
 

Jézust is a küldetése befejeztével a mennyei Atya magához vette és jobbjára ültette őt 

dicsőségben.   

 

Az örökkévalósághoz képest az ember élete  olyan mint a pára, rövid ideig látszik, azután 

pedig eltűnik.  

 

Az ember földi élete csak egy próbatétel, hogy ki kit választ jót vagy a gonoszt. 

 

Az emberi vélemények és a hagyományos tanácsok szerint az arany közép út a legjobb. 

Jézus tanítása a három helyett csak két utat határoz meg az örök kárhozatra és az örök életre 

vezetőt. 

 

Mát. 7;13. Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely 

                 a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. 
 

Mát. 7;14. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz,  

                  és kevesen vannak, a kik megtalálják azt. 

 

Jézus a következő felhívásában a késlekedő és a halogató emberekre utal. 

 

Luk. 13;24. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom néktek, 

                   igyekeznek bemenni és nem mehetnek. 

 

A széles és a keskeny út című nagyon szép kép elénk tárja a két út vég célját. 
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Az a  kétezer éve földön járt emberi Jézus lesz a holtak feltámasztója és Ő lesz az ítélőbíró  

és a közbenjáró egy személyben, mert Isten nem ítél senkit, mert az ítéletet egészen a 

Fiúnak adta.  olv. Ján. 5;22. 1.Tim. 2;5. 
 

Jézus elmondja, hogy az ítéletnél ő nem egyedül van hanem az Atya is aki őt elküldte, 

és az utolsó ítéletnél ott lesz Mózes is aki vádolni fogja Izráel fiait Jézus kereszthaláláig 

élő nemzetségét. olv. Ján. 8;16. Dán. 7;10.  Ján. 5;45. 
 

Mert minden ember kicsik és nagyok mi magunk teszünk bizonyságot földi életünkben 

Isten és az emberek előtt, cselekedeteinkkel, kimondott szavainkkal, és gondolatainkkal, 

mind három viselkedési mód elő lesz hozva az ítéletünknél. 
 

 Cselekedet. 

                     

 Préd. 12;16. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos 

                      dologgal, akár jó akár gonosz legyen az.   
 

A bűn definícióját Jakab apostol oly szépen, egyszerűen, mindenki számára érthetően  

fogalmazta meg. Jak. 4;17. A ki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, 

                                            bűne az annak. 

 

Beszéd.  Jézus mondja aki ítélni fog: 
 

Mát. 12;36. De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, a mit beszélnek az emberek, 

                   számot adnak majd az ítélet napján. 

Mát. 12;37. Mert a te beszédeidből ismertetel igaznak, és a te beszédeidből ismertetel   

                    hamisnak.                 
 

Ha valaki beszédben nem vétkezik az tökéletes ember. 

A tengerjáró hajóknak milyen pici  kormánylapátjuk van  és azt a hatalmas testű hajót 

a kormányos arra kormányozza általa amerre akarja. 

Az ember testéhez képest ugyancsak kicsiny nyelve van, és ez a kicsiny nyelv egyszer 

áldja Istent és Atyát máskor átkozza az embereket. 

Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. 

Senki sem tud olyan természeti vízforrásról amelyikből egyszer sós víz folyik majd 

édes víz folyik. olv. Jak. 3;1-12. 

Jézus a gyümölcsfa példázatával mondja el ugyan ezt. 
 

Mát. 7;19. Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. 
 

Préd. 15;24. Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a  

                     pokoltól, mely aláfelé van. 
 

 

Gondolatok. 
 

A legtöbb ember azt gondolja, hogy az ő gondolatairól nem tud senki, miközben 

a Szent Írás tanítása szerint,  az Úr tudja az embernek gondolatait. olv. Zsolt. 94;11. 
 

Ésa. 66;18. És én cselekedeteiteket és gondolataitokat megbüntettem… 
 

Szent Írásban leírt történetekből egyet említve amikor Heródes kigondolta, hogy a 

megszületett Jézust megöli, ekkor angyal adta tudtára Jézus nevelő apjának Józsefnek 

álomba, hogy vegye a gyermeket és anyját és fusson Egyiptomba. 
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Heródes ép az ellenkezőjét mondta a környezetének,  

”hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki.” olv. Mát. 2;1-18. 
 

Ésa. 66;24. És kimenvén, látni fogják azoknak holtesteit, a kik ellenem vétkeztek, 

                   mert az ő férgük meg nem hal és tűzök el nem aluszik, 

                   és minden test előtt borzadásul lesznek. 
 

Ezt az örökké való szenvedést a pokolban, Jézus megerősíti:  

A hol az ő férgük meg nem hal, és tűzök el nem aluszik. olv. Márk. 9;44. 
 

Vált ezredéveket ezredév és a hamisprófétálás a Sátánnal végig kíséri az emberiséget 

és akit tudnak elcsábítanak majd maguk mellé állítanak és örökké szenvedtetik. 
 

Jézus második eljövetele előtt Illés próféta fog eljönni, hogy Jézus eljövetelének útját 

előkészítse. olv. Mal. 4;5. 

Emlékezünk, hogy Mózesen, Illésen, és Jézuson kívül a negyven napos böjtölést senki sem 

tudja végig élni, és mind a három személynek hús vér testét az Isten mennybe vitette  

mennyei létformában. 

 

Amikor a mennyei Atyánál betelik az idő akkor megjelenik Jézus Krisztus mennyei 

seregek követésében és megfogják a fenevadat a hamis prófétával együtt és elevenen 

a kénkővel égő tüzes tóba vetik végleg. olv. Jel. 19;20. 

Ekkor fogják megkötözni ezer esztendőre a Sátánt. 
 

Jel. 20;2. És megfogják a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és a Sátán, és 

                megkötözik azt ezer esztendőre. 

Jel. 20;7. És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából. 
 

Ekkor ismét elkezdi megtéveszteni, becsapni, maga mellé állítani a népeket és háborút indít 

szentek tábora ellen. 

Mivel az Úr ismeri az emberek gondolatait, támadás megkezdése pillanatában Istentől a 

mennyből tűz száll alá, és megemészti a gonosz támadókat. 

Ezután lesz a Sátán végleg belevetve a kénkővel égő tüzes tóba ahol már a fenevad és a  

hamis próféta van ezer esztendeje, és kínoztatnak éjjel nappal 

örökkön örökké. olv. Jel. 20;7-10. 
 

A föld kerekségén élő minden ember életének idejében lett beírva a cselekedete, beszéde, 

gondolata, kicsinyeknek és nagyoknak az élet könyvébe. olv. Jel. 20;12.  

Szent Írás tanítása szerint három könyv van a mennyben. 

1, A törvény könyv, vagyis ez a Szent Írás. 

2, Az emberek cselekedeteiket tartalmazó könyv. 

3, És az örök életet elnyerők névsorát tartalmazó könyv. olv. Jel. 21;7. 

Mind a három könyv az élet könyvének mondható mert mind a három a mi életünkért van. 
 

A harmadik egyben az utolsó ítéletet Jézus az embereken végzi. 
 

Jel. 20;13. És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá 

                  a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik  

                  szerint.   
 

Jel. 20;15. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetették. 
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A  Szent Írás több helyen leírja az örökkön örökké élő élet, kétféle formáját. 

 

1, Örök dicsőségben: amely a mennyei Atya, Fiú, Szent Lélek, közösségében lesz, 

    szenvedés mentes, boldog, szeretett teljes, csodálatos életminőségű örök élet. olv. Jel. 21;7. 

 

2, Örök gyötrelem: amely elsőként a pokolban, ítélet után a tűznek tavában folytatódik 

    ez a második halál, olv. Jel. 20;14. és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. olv. Jel. 20;10.  

 

Örökkön örökké tartó kárhozat miatt bizonyára nem lesz többé Isten elleni lázadás a 

mennyben, sem a földön, mert példaként örökké megtekinthető lesz a mennyben, a földön, 

és a kozmoszban élők számára. 

 

Szent Írás tanít bennünket a láthatatlan dolgokról, hit által értjük, hogy a láthatatlanból tud elő 

állni a látható. 

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.  

A hitet minden esetben követni kell a cselekedetnek mert a hit önmagában csak kezdet, 

hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. olv. Zsid. 11. 

Mert a miképpen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit is cselekedet nélkül. olv. Jak. 2;26. 

 

2.Tim. 3;16. Teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fedésre,  

                     a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 

2.Tim. 3;17. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. 

 

Jézus Krisztus megígérte, hogy hamar eljön és az Őt követőinek javasolja. olv. Jel. 3;11. 

Légy hű mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. olv. Jel. 3;10. 
Az újjá teremtett föld lakosainak minden jót és örökké tartót ígér. olv. Jel. 21;4. 

A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek,  

és az fiam lesz nékem. olv. Jel. 21;7. 

 

Ezennel írásom minden olvasóját kérem a nemzetiségének és a vallási hovatartozásától 

független, hogy mindenki csak a Jézusi tudományt vegye iránytűjének mert egyedül csak 

rajta keresztül juthatunk el a mennyei Atyának dicsőségében, mert Jézus az út, az igazság 

és az örök élet. 

 

Jézus szavai a Pál apostol kiválasztásakor. 
 

Csel. 26;17. Megszabadítván téged e néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, 

Csel. 26;18. Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a Sátánnak 

                    hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a        

                    megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. 

 

Mert nékünk midnyájunknak meg kell jelenünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki 

megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett,  

vagy jót, vagy gonoszt. olv. 2.Kor. 5;10. 

 

A fenti írásomhoz Isten élő igéjét vettem alapul. 
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Zárom soraim Jézus intő szavaival: 

 

Jel. 22;11. A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, 

                 legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, 

                 szenteltessék meg ezután is. 

Jel. 22;12. És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek  

                  mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz. †  

 

...................................................................................................................................................... 

 

 

Köszönöm azoknak a hivatalos személyeknek a segítségét amelyek lehetővé tették a 

fényképek és a fotók jogtiszta felhasználását az írásomban. 

Külön köszönöm az ellenőr munkáját és mindazoknak akik segítették az írásom létrejöttét. 

 

Az Úr szeretetével ölelje át és vegye őket körül a jelenlétével. 

 

 

 

Kiskőrös. 2012. 06. 15. 
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                                                                           Európa. Magyarország. 
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                                                            Az írás jogvédett! Változtatás joga fenntartva. 
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