
              Teremtés előtt.
Eféz. 4;6. Egy az Isten és mindeneknek Atyja,
                a ki mindeneknek felette van és mindenek     
                által és mindnyájatokban munkálkodik.

." Jézus Krisztus " mindenek előtt született:

Kol. 1;15. A ki képe a láthatatlan Istennek, 
                 minden teremtménynek előtte született;
Kol. 1;16. Mert Ő benne teremtetett minden,
                 a mi van a mennyekben és a földön, 
                 láthatók és láthatatlanok, akár királyi 
                 székek, akár uraságok, akár 
                 fejedelemségek,  akár  hatalmasságok; 
                 mindenek Ő általa  és Ő reá nézve 
                 teremttettek;
Kol. 1;17. És Ő előbb volt mindennél, és minden 
                 Ő benne áll fenn.

." Jézus Krisztus " a főpapi imájában mondja: 

Ján. 17;24.b. ... mert szerettél engem e világ
                         alapjának  felvetése előtt.
                 

                          Fontos Bevezetés.

Jézus Krisztus a Mennyei Atya szülöttje, nem pedig teremtmény 
                             mint az ember és az angyalok.

Teremtéstől Jézus Krisztus földre születéséig a " Jézus " nevét idézőjellel
különböztetem meg azért, hogy a folytonosságot érzékelni lehessen, mint a 
valóságban is, mivel Jézus Krisztus jelenléte állandó, mert minden Ő benne áll fenn.

Kérlek e kép olvasásához is használd a Károli Gáspár fordítású Szent Bibliát,
mert oly  kevés csodálatosan szép élő igét tudtam e képre írni.

Jézus  Krisztus  Isten  Fia  az  Emberért!  

Teremtés.
                         Mennyei Atya teremtett 
                                                                             ."Jézus Krisztus" által mindent.

               A Teremtő Úr szívének tudása által
               készítette a látható és a nem látható
          dolgokat a mennyben és a földön. Jub.2;2.b.

Ján.  1;1.  Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az
                Istennél, és Isten vala az Íge.
Ján.  1;2.  Ez kezdetben az Istennél vala.
Ján.  1;3.  Minden Ő általa lett és nála nélkül
                semmi sem lett, ami lett.
Ján. 1;10. A világban volt és a világ általa lett,
                de a világ nem ismerte meg őt.

Eféz. 3;9. És hogy megvilágítsam mindeneknek, 
                hogy miképen rendelkezett Isten ama
                titok felől, a mely elrejtett vala örök időktől
                fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett
                a Jézus Krisztus által;

Zsid. 1;1. Minekutána az Isten sok rendben és  
                sokféleképen szólott hajdan az atyáknak
                a próféták által, ez utolsó időkben szólott
                nékünk Fia által,
Zsid. 1;2. A kit tett mindennek örökösévé,
                a ki által a világot is teremtette,
Zsid. 1;3. A ki az ő dicsőségének visszatükröződése,
                és az ő valóságának képmása, a ki hatalma 
                szavával fentartja a mindenséget, a ki 
                minket bűneinktől megtisztítván, 
                üle a Felségnek jobbjára a magasságban,

.1. Kor. 8;6. Mindazáltal nekünk egy Istenünk van,
                    az Atya, a kitől van a mindenség,
                    mi is ő benne; és egy Urunk, 
                    a Jézus Krisztus, a ki által van a 
                    mindenség, mi is ő általa.

Teremtés és a özönvíz között.
             Mennyei Atya és " Jézus " előtt történik 
              Énok próféta beszélgetése az angyallal.

"Jézus" neve ekkor még rejtve van!

Énok. 62;7. Az Emberfia a kezdetektől rejtve volt, és a
                   Magasságos serege jelenlétében őrizte őt,
                   és hatalmának jelenlétében, de felfedte 
                   választottainak.
Kol. 1;26.  Tudniillik ama titkot, mely el vala rejtve
                  ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig
                  megjelentetett az Ő szentjeinek,

."Jézus" nevei a mennyben földre születéséig:
Énok próféta a ki teremtés után 522-ben született és 
élt 365-évet mert Isten magához vette.
Énok prófétát Isten nagyon szerette, az arkangyalok
által megmutatta neki a látható és a nem látható világ
titkait, amit csak egyedül a próféták közül Énok 
prófétának mutatott meg.
Énok próféta a földi életében lelki testben elragadtatott
és a Mennyei Atya és "Jézus" előtt állt, az őt kísérő
arkangyallal, az ott történteket Énok próféta így írja le:

Énok. 46;1. És ott láttam Őt, aki a Napok Feje 
.                   (Idők előtti, Korok Ura, Ősöreg) volt, és
                   az Ő feje fehér volt, mint a gyapjú, s vele
                   volt egy másik lény, kinek kinézete olyan  
                   volt, mint egy emberé. Orcája kegyességgel 
                   volt teljes, olyan, mint a szent angyaloké.
Énok. 46;2. És megkérdeztem az angyalt --- aki velem
                   volt és minden titkot megmutatott nekem ---,
                   az Emberfiát illetően, hogy ki ő, honnan 
                   származik, és miért jár az Idők Előtti mellett?
Énok. 46;3. És válaszul ezt mondta nekem: 
                   Ez az Emberfia, akié az igazságosság,
                   és akiben az igazságosság lakozik. Ő az,
                   aki feltárja a rejtett kincseket; mert a 
                   Szellemek Ura kiválasztotta őt, és 
                   győzelemre rendeltetett a Szellemek Ura előtt
                   örök igazságosságban.
Énok. 46;4. És az Emberfia, akit láttál, kiveti majd a 
                   királyokat és a hatalmasokat kényelmes 
                   székeikből (és az erőseket trónjaikból).
                   Megszünteti az erősek uralmát, és fogait
                   töri a bűnösöknek.
Énok. 46;5. És ő az, aki le fogja majd vetni a királyokat a 
                   trónjukról és országlásukból. Mert azok nem
                   magasztalják fel Őt, és azt sem ismerik el 
                   alázattal, hogy honnan kapták a hatalmukat.
Énok. 46;6. Elváltozik Előtte az erősek ábrázata, és 
                   szégyennel tölti meg őket. A sötétség lesz
                   azok lakhelye, ágyaik pedig férgek lesznek.
                   És nem lesz reményük arra, hogy ágyaikból
                   felkeljenek, mert nem magasztalják fel a 
                   Szellemek Urát.
Énok. 46;7. Mert ezek azok, akik a mennyek csillagait 
                   bírálják (és kezüket a Magasságos ellen
                   emelik). és a földet tapossák, és azon laknak.
                   Minden cselekedetük igazságtalanságról
                   tanúskodik, és erejük a gazdagságukban van.
                   És hitük pedig olyan istenekben, melyeket
                   saját kezeikkel csináltak, miközben 
                   megtagadják a Szellemek Urának nevét.
Énok. 46;8. És üldözik az Ő gyülekezetének házait és a 
                   hűségeseket, mindazokat, akik a Szellemek
                   Urának nevén függenek.

Jézus a földre születése után bizonyságot 
tett az igazságról, Jézus mondja magáról:

Ján. 14;6. Én vagyok az út, az igazság és az élet;
                 senki sem mehet az Atyához, hanem
                 én általam.

Özönvíz és a "Jézus Krisztus"
        földre születése kötött.
          "Jézus Krisztus nevei az Ószövetségben:

Mert Izráel fiainak a próféták által Isten előre kihirdette
."Jézus Krisztus" hozzájuk való eljövetelét.

Kr. e. 730 körül:
Ésa. 7;14.b. 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.Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert
               fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek
               örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem
               a megtört szívűeket, hogy hirdessek a 
               foglyoknak szabadulást, és a 
               megkötözötteknek megoldást;
Ésa.61;2.Hogy hirdessem az Úr jókedvének 
               esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját;
               megvígasztaljak minden gyászolót;
Kr.e. 720 körül a Teremtő közölte, a Mikeás próféta által,
                hogy melyik városba fog "Jézus" megszületni:
Mik. 5;2. De te, Efratának Betleheme, 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: Jeremiás. 23;1- 8.
Kr. e. 515 körül: Messiás igértetik:
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.
Ésa.44;6.Így szól az Úr, Izráelnek királya és megváltója,
                a seregek Ura: Én vagyok az első, én 
                az utolsó,  és rajtam kivül nincsen Isten.
Ésa.48;12.Hallgass rám Jákób és Izráel, én elhívottam,
                én vagyok az első és én az utolsó.
Összehasonlítás végett az Újszövetségből idézve:
Jel. 1;11.a. Én vagyok az Alfa és az Omega, 
                  az Első és Utolsó;...

A pusztai vándorlás negyven évében is "Jézus" ott volt
Izráel fiaival:
.2. Móz. 25;22. Ott jelenek meg néked, és szólok hozzád 
                         a fedél tetejéről, a két Kérub közül, 
                         melyek a bizonyság ládája felett vannak,
                         mindazokról, a miket általad parancsolok
                         az Izráel fiainak.

Jézus magáról beszél az Izráel vezetőinek és a 
tanítványoknak:
Ján. 5;46. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is 
                hinnétek; mert én rólam írt ő.

Kr. e. 570 körül Nabukodonozor a föld legnagyobb
                királya látta "Jézust" a tüzes kemencébe:
Dán. 3;25.Felele, és monda: Ímé, négy férfiút látok
                szabadon járni a tűz közepében, és semmi
                sérelem sincs bennök, és a negyediknek
                ábrázata olyan, mint valami istenek-fiáé.

"Jézus" az Ószövetségi időben okkal nem mondta meg a 
 nevét:
.2. Móz. 3;14. És monda Isten Mózesnek:
                 VAGYOK  A  KI  VAGYOK. és monda
                 Így szólj az Izráel fiaihoz:
                 A  VAGYOK  küldött engem ti hozzátok. 
                    

Jézus Krisztus földre születése.
                         Mennyei Atya elküldte Fiát.

Teremtés után körülbelül négy ezer évre a Mennyei Atya
elküldte Fiát Jézus Krisztust Izráel fiaihoz az (övéihez).

Énok próféta amikor egy újabb alkalommal állt a
Mennyei Atya előtt, odament hozzá az egyik arkangyal
és a következőt mondta neki "Jézusról"
(Napok Ura a Mennyei Atya)
Énok. 71;14. És odajött hozzám, üdvözölt hangján, 
               és így szólt hozzám: "Ez az Emberfia, aki
               igazságosságra születik, és igazságosság őrzi,
               és a Napok Urának igazságossága 
               nem hagyja el."

Jézus Krisztus fogantatása, neve, születése:

Mát. 1;18. A Jézus Krisztus születése pedig így vala:
                 Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek,
                 mielőtt egybekeltek volna, viselősnek 
                 találtaték a Szent Lélektől.

Mát. 1;21. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét 
                 Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét
                 annak bűneiből.
Mát. 1;22. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, 
                 a mit az Úr mondott volt a próféta által,
                 a ki így szól:
Mát. 1;23. Ímé a szűz fogant méhében és szül fiat, 
                  és annak nevét Immanuelnek nevezik,
                  a mi azt jelenti: Velünk az Isten.
Mát. 1;24. József pedig az álomból felserkenvén,
                 úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta
                 vala néki, és feleségét magához vevé.
Mát. 1;25. És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő 
                 elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.

Ján. 1;1.  Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél
               és az Isten vala az Íge.
Ján. 1;2.  Ez kezdetben az Istennél vala.
Ján. 1;3.  Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem 

lett. a mi lett.
Ján. 1;4.  Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek
               világossága;
Ján. 1;5.  És a világosság a sötétségben fénylik,
               de a sötétség nem fogadta be azt.
Ján. 1;10.A világban volt és a világ általa lett, 
               de a világ nem ismerte meg őt.
Ján. 1;11.Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadták be őt.
Ján. 1;12.Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada 
                azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, 
                a kik az ő nevében hisznek;
Ján. 1;13.A kik nem vérből, sem a testnek akaratából,
               sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől
               születtek.
Ján. 1;14.És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk
               (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya
               egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes
               vala kegyelemmel és igazsággal.

  Jézus Krisztus három és fél      
        éves földi szolgálata.

                   Jézus Krisztus azt cselekedte amit az Atyától látott.

.1, Példát mutatott: A felnőttkori keresztelkedésével:
    Mát. 3;16. És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé
            az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni 
            mint egy galambot és ő reá szállani.
    Sátán megkisértéseinek elutasításaiban:
    Mát. 4;1. Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék
            az ördögtől.

.2, Tanított: Az ima erejéről:
    Mát. 7;7. Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek  
            és megnyittatik néktek.
    Hívja  a megfáradtakat:
    Mát. 11;28. Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és  
            megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
    Mát. 11;29. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg 
            tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat 
            találtok a ti lelkeiteknek.
    Mát. 11;30. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.
    És sokat tanított példázatokban: Mát. 13;1-52.

.3, Minden betegséget gyógyított:
    Mát. 4;23. És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, 
            és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép
            között minden betegséget és minden erőtelenséget.
    Ján. 4;49. Monda néki a királyi ember: Uram, jőjj,
            mielőtt a gyermekem meghal.
    Ján. 4;50. Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak,  
            a mit Jézus mondott néki, és elment.
     A vakon született meggyógyítása:
    Ján. 9;11. Felele az és monda: Egy ember, a kit Jézusnak mondanak, sarat 
            készíte és rákené a szemeimre, és monda nékem: Menj el a Siloám
            tavára és mosódjál meg; miután pedig elmenék és megmosakodám, 
            megjöve látásom.

.4, Halottakat támasztott fel: A naini özvegy fiát:
    Luk. 7;14. És oda menvén, illeté a koporsót; a vivők pedig megállának. 
            És monda: Ifjú, néked mondom, kelj föl!
    Luk. 7;15. És felüle a megholt, és kezde szólni; és adá őt anyjának.
    Lázár feltámasztása:
    Ján. 11;43. És mikor ezeket mondá, fenszóval kiálta: Lázár jőjj ki!
    Ján. 11;44. És kijöve a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, 
            és az orcája kendővel vala leborítva. Monda nékik Jézus: Oldozzátok
            meg őt, és hagyjátok menni.

.5, Természetfeletti csodákat tett: Négyezer férfi jól tartása:
     Mát. 15;36. És vevén a hét kenyeret és a halakat, és hálákat adván, 
            megtöré, és adá az ő tanítványainak, a tanítványok pedig a sokaságnak.
     Jézus a tengeren jár, és a hajót öt kilométere átteszi:
     Ján. 6;19. Mikor azért huszonöt, vagy harmincz futamanyira beevezének, 
            megláták Jézust, a mint jár vala a tengeren és hajóhoz közeledik

vala:és megrémülének.
     Ján. 6;21. Be akarják azért őt venni a hajóba: és a hajó azonnal ama földnél 
            vala, a melyre menének.

.6, Jézus közölte Izráel fiaival, hogy a törvény Keresztelő Jánosig tart:
    Luk. 16;16. A törvény és a próféták Keresztelő Jánosig valának: az időtől 
            fogva az Istennek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba.

.7, Jézus Krisztus elmondja magáról, hogy Ő miért küldetett és miért jött.
    Mát. 9;13.b. Irgalmasságot akarok és nem áldozatott. Mert nem az igazakat 
            hivogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre.
    Mát. 18;11. Mert az embernek Fia azért jött, hogy megtartsa, a mi elveszett 
            vala.
    Márk. 1;38.b. Menjünk a közel való városokba, hogy ott is prédikáljak,
            mert azért jöttem.
    Márk. 10;45. Mert az embernek Fia sem azért  jött, hogy néki 
            szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét 
            váltságul sokakért.   
    Luk. 10;16. A ki titeket hallgat, engem hallgat, és a ki titeket megvet, 
            engem vet meg; és a ki engem vet meg, azt veti meg, a ki engem 
            elküldött.
    Ján. 12;46. Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon 
            a sötétségben, a ki én bennem hisz.
    Ján. 18;37.b. Én azért születtem, és azért jöttem  e világra, hogy 
            bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, 
            hallgat az én szómra.

                 Jézus Krisztus megfeszítése.
Ján. 10;11. Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.

Jézus Krisztus pontos időbeli keresztre feszítését Dániel próféta
határozta meg.
Dán. 9;26.a. A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás.

Mennyei Atya szeretete:
Ján. 3;16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött
                Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen,
                hanem örök élete legyen.

Ján. 8;51. Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja
                 az én beszédemet, nem lát halált soha örökké.

Ján.10;17. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én 
                 életemet, hogy újra felvegyem azt.
Ján.10;18. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt 
                 én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam
                 ismét felvenni azt, 
                 Ezt a parancsolatot vettem az én  Atyámtól.
Ján.10;27. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket,
                 és követnek engem:
Ján.10;28.És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem
                 vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.
Ján.10;29.Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb 
                 mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én
                 Atyámnak kezéből.
Ján.10;30.Én és az Atya egy vagyunk.

A részletes időpróféciák láthatók: 
Az utolsó idők történései időrendben. című képen.

Szombat Vasárnap

Hétfő Kedd Szerda

Csütörtök CsütörtökPéntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda

    Húsvét

Feltámadás

.3. Móz. 23;5. Az első hónapban, a hónap
                       tizennegyedik. napjának estéjén
                       az Úrnak páskhája.

.3. Móz 23;6. E hónapnak tizenötödik nanján pedig 
                      az Úr kovásztalan kenyerének ünnepe.
                      Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret.
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.2. Móz.23;15.a. A kovásztalan kenyér ünnepét tartsd meg;
                               hét nap egyél kovásztalan kenyeret,
                                  a mint megparancsoltam néked,

   Jézus Krisztus megkenetése
               az Ő halálára.

Ján.12;1. Jézus azért hat nappal
    a husvét előtt méne Bethániába,
    a hol a meghalt Lázár vala,
    a kit feltámasztott a halálból.
Ján.12;3. Mária azért elővévén 
    egy font igazi, drága nárdusból 
    való kenetet, megkené a Jézus 
    lábait, és megtörlé annak lábait 
    a saját hajával; a ház pedig 
    megtelék a kenet illatával.
Ján.12;7. Monda azért Jézus: 
    Hagyj békét néki; 
    az én temetésem idejére     
    tartogatta ő ezt.
       
Mát.26;2. Tudjátok, hogy két nap
    mulva a husvétnak ünnepe 
    lészen, és az embernek Fia
    elárultatik,
    hogy megfeszítessék.

Jézus másodszori megkenetése:

Mát. 26;6. És mikor Jézus 
    Bethániában, a poklos Simon
    házánál vala,
Mát. 26;7. Méne ő hozzá egy 
    asszony, a kinél vala drága 
    kenetnek alabástrom 
    szelenczéje, és az ő fejére tölté, 
    a mint az asztalnál ül vala.
Mát. 26;12. Mert hogy ő ezt a 
    kenetet testemre töltötte, 
    az én temetésemre nézve 
    cselekedte azt.

   Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe.

Ján. 12;12. Mánap a nagy sokaság, a mely az
    ünnepre jött vala, hallván, hogy 
    Jézus Jeruzsálembe jő,
Ján. 12;13.Pálmaágakat vőn, és kiméne elébe,
    és kiált vala: Hozsánna: Áldott; a ki jő az 
    Úrnak nevében, az Izráelnek ama királya!

Zsolt. 118;26.a. Áldott, a ki jő az Úrnak 
                          nevében;

Ján. 12;14. Találván pedig Jézus egy szamarat,
    felüle arra, a mint meg van írva:
Ján. 12;15. Ne félj Sionnak leánya: Ímé a te
    királyod jő, szamárnak vemhén ülve.

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.

            Az úrvacsora

Mát. 26;17. A kovásztalan 
   kenyerek első napján pedig
   Jézushoz menének a tanítványok,   
   mondván: Hol akarod, hogy  
   megkészítsük néked ételedre a 
   husvéti bárányt?

Ezen a vacsorán Jézus Krisztus
a Teremtő erejű szavával 
új szövetséget kötött az emberiséggel
faj és hovatartozástól függetlenül:

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 kiontatik bűnöknek
   bocsánatára.

               Jézus Krisztus megfeszítése.

Ján. 19;14.a. Vala pedig a husvét péntekje;
   és mintegy hat óra.

Júdás árulása:
Mát. 26;48. A ki pedig őt elárulja vala, jelt
   ada nékik, mondván: A kit én majd
   megcsókolok, ő az, fogjátok meg őt.

Kihallgatás a főpapnál:

Mát. 26;63. Jézus pedig hallgat vala.
   És felelvén a főpap, monda néki: Az élő Istenre 
   kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, 
   ha te vagy-é a Krisztus, az Isten Fia?
Mát. 26;64.a. Monda néki Jézus: Te mondád.
   Sőt mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok 
   az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, 

Ekkor Jézusnak Lelki teste elhagyta a hús-vér testét 
és a mennybe került. Ezt követően Izráel vezetői és a 
főpap kimondták a halálos ítéletet:
Mát. 26;66.b. Méltó a halálra.

Hasonlóképpen István az első vértanú esetében is ezt 
látjuk. Csel. 7;55-56. Ezeknél az eseteknél teljesedik 
be. Ésa. 57;1.Az igaz elvész és nem veszi eszébe   
   senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és 
   senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől 
   ragadtatik el az igaz;
Ésa. 57;2. Bemegy békességbe, nyugosznak 
   ágyaikon, a kik egyenes útakon járnak.

Miután a veszedelem elől Jézus elragadtatott.
Következett a végtelen megaláztatása:
.-- Megostorozták. 
.-- Saját ruhájából levetkőztették, 
.-- Bíbor palástot adtak rá,
.-- Tövis koronát a fejére,
.-- Nádszálat a jobb kezébe,
.-- Megköpdösték,
A kereszten függő Jézusnak mivel szomjas volt:
.-- Méreggel megelegyítet ecetet adtak inni,
.-- Közben a főpapok, írástudók és a vének is
    csúfolták, "ha Izráel királya szálljon le a
                      keresztről" Mát. 27;41.

Következett a halála és a temetése.

       Nyugalom napja.
  Jézus pokolra szállása.

A szombat napján 
semmiféle munkát végezni
nem szabad, prédikálni és
életet menteni szabad.
.2. Móz. 31;12-17.  Ján. 9;1-41.

.1. Pét. 3;19. A melyben
  elmenvén, a tömlöczben
  lévő lelkeknek is prédikált,
.1. Pét. 4;6. Mert azért 
  hidettetett az evangyéliom
  a holtaknak is, hogy 
  megítéltessenek emberek
  szerint testben, de éljenek
  Isten szerint lélekben.

                           Jézus feltámadása.

Mát. 28;1. A szombat végén pedig, a hét első napjára 
        virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik 
        Mária, hogy megnézzék a sírt.
És lett nagy földindulás, a sír száját egy szent angyal
        szabaddá tette, és a következőt mondta:
Mát. 28;6. Nincsen itt, mert feltámadott, a mint 
        megmondotta volt, Gyertek, lássátok a helyet,
        a hol feküdt vala az Úr.
Mát. 28;7. És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő
        tanítványainak, hogy feltámadott a halálból;
        és ímé előttetek megy Galileába; ott meglátjátok őt,
        ímé megmondottam néktek.
Mát. 28;9. Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják
        az ő tanítványainak, ímé szembe jöve ő velük Jézus,
        mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá
        járulván, megragadák az ő lábait, és leborulának 
        előtte.

Jézus megjelenik a tizenegy tanítványnak és nyolcad         
        napra Tamásnak:
Ján. 20;19. Mikor azért estve vala,azon a napon, a hétnek 
        első napján, és mikor az ajtók zárva valának, a hol
        egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való 
        félelem miatt, eljöve Jézus és megálla a középen, 
        és monda nékik: Békesség néktek!
Ján. 20;26. És nyolcz nap múlva ismét benn valának az ő
        tanítványai, Tamás is ő velök. Noha az ajtó zárva
        vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda:
        Békesség néktek!
Ján. 20;27. Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat 
        és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet,
        és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen,
        hanem hívő.
Ján. 20;28. És felele Tamás és monda néki:
        Én Uram és én Istenem!

Ján. 20;29. Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, 
        Tamás, hittél: boldogok, a kik nem látnak és 
        hisznek.
Ján. 21;1.a. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus
        a tanítványoknak a Tibériás tengernél;
Ján. 21;12.a. Monda nénik Jézus: Jertek, ebédeljetek.

Luk. 24;39. Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, 
        hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem,
        és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, 
        a mint látjátok, hogy nékem van!
Luk. 24;40. És ezeket mondván, megmutatá nékik kezeit 
        és lábait,
Luk. 24;41. Mikor pedig még nem hívék az öröm miatt,
        és csodálkozának, monda nékik: Van-é itt valami 
        enni valótok?
Luk. 24;42. Ők pedig adának néki egy darab sült halat,
        és valami lépesmézet,
Luk. 24;43. Melyeket elvett, és előttük evett.

.1. Kor. 15;6.a. Azután megjelent több mint ötszáz  
        atyafinak egyszerre,
        

       Jézus Krisztus testben feltámadt negyven napja.

Csel. 1;3. Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is 
      mutatta, hogy ő él, negyven napon át megjelenvén
      nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról.

Nagy jelentőséggel bíró szerepe van számunkra a negyven     
      napnak.
. --  Miután Ádám eltöltött negyven napot Elda földjén
      (teremtés földjén) ezután vitték be az angyalok
      az Éden kertjébe.
. --  Illés negyven nap böjtölt.
. --  Jézus negyven nap böjtölt.
. --  Jézus a testi feltámadása után negyven  nap ideje alatt
      adta a keresztség parancsát.

Mát. 28;18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, 
      mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen
      és földön.
Mát. 28;19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká 
      minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának,
      a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
Mát. 28;20. a. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt,
      a mit én parancsoltam néktek:

Márk. 16;16. A ki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül;
      a ki pedig nem hiszen , elkárhozik.

                     Jézus mennybe menetele:

Luk. 24;50. Kivivé pedig őket Bethániáig; és felemelvén
      az ő kezeit, megáldá őket.
Luk. 24;51. És lőn, hogy míg áldá őket, tőlük elszakadván,
      felviteték a mennybe.

Mát. 28;20. b. Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Jézus Krisztus második eljövetele és azt követő megjelenései:

Jézus Krisztus mennybevitelét  követően két Szent angyal
     szólt az álló férfiakhoz: (az Olajfák hegyén)
Csel. 1;11. Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok 
     nézve a mennybe? Ez a Jézus, a ki felviteték tőletek a
     mennybe, akképen jő el, a miképen láttátok őt felmenni
     a mennybe.

Mát. 24;30. És  akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen.
     És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az
     embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és 
     dicsőséggel.

Zak. 14.;4. És azon a napon az Olajfák hegyére veti lábait,
     a mely szembe van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az
     Olajfák hegye közepén ketté válik, kelet felé és nyugat
     felé, igen nagy völggyé, és a hegynek fele észak felé,
     fele pedig dél felé szakad.

            Jézus Krisztus következő megjelenése:

János apostol a Jézus Krisztus megjelenését a következő
     képen látta:
Jel.19;11. És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy 
     fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és 
     Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.
Jel. 19;12. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng;
     és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, a mit 
     senki nem tud, csak ő maga. 
Jel. 19;13. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve
     Isten ígéjének neveztetik.
Jel. 19;14. És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon,
     fehér és tiszta gyolcsba öltözve.
Jel. 19;15. És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal
     verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni
     vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja
     hevének borsajtóját.
Jel. 19;16. És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az
     ő neve: királyoknak Királya, és Uraknak Ura.

        Jézus Krisztus ezer éves királysága: Jel. 20;4.b.

Jézus Krisztus ezer éves uralkodása előtt újjá teremti az
     eget és a földet, mert addigra olyan állapotba kerül,
     hogy nem lenne élhető.
     Sátánt megkötözteti, hogy egészséges, békés, becsületes
     életvitel lehessen, a történelem folyamán hasonló már volt,
Ésa. 65;17. Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, 
     és a régiek ingyen sem említtetnek, még csak észbe 
     sem jutnak;
Ésa. 65;18. Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak
     mindörökké, a melyeket én teremtek; mert ímé, 
     Jeruzsálemet vígassággá teremtem, és az ő népét örömmé.
Ésa. 65;19. És vígadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem 
     fölött, és nem hallatcik többé abban siralomnak és 
     kiáltásnak szava!
Ésa. 65;20. Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért 
     gyermek, sem vén ember, a ki napjait be nem töltötte
     volna, mert az ifjú száz esztendős korában hal meg 
     és a bűnös száz esztendős korában átkoztatik meg.
Ésa. 65;24. És mielőtt kiáltanának, én felelek,
     ők még beszélnek, és én már meghallgattam.
Ésa. 65;25. A farkas és a bárány együtt legelnek, 
     az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak
     por lesz az ő kenyere.
     Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek
     hegyén; így szól az Úr.
     

         Jézus Krisztus tűznek lángjában való megjelenése. 
.                                2. Tess. 1;7-8.

Jézus Krisztus tűzben való megjelenése szintén ismerős már
számunkra, Nabukodonozor király idejéből.
A hét ezer éves földi lét végének egyik nagy eseménye,
amikor Jézus Krisztus tűzben fog megjeleni, de ezt
a földi szolgálata idején már előre mondta:
Luk. 12;49. Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: 
      és mit akarok, ha az immár meggerjedett?

Ésa. 66;15. Mert ímé, az Úr eljő tűzben, s mint forgószél 
      az ő szekerein, hogy megfizesse búsulásában az 
      Ő haragját, és megfedését sebesen égő lánggal.
Zsolt. 50;3. Eljön a mi Istenünk és nem hallgat; emésztő
      tűz van előtte, s körülte erős forgószél.
.5. Móz. 4;24. Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz,
                       féltőn szerető Isten ő. 

   Jézus Krisztus mint Bíró jelenik meg az utolsó ítéletnél.

.2. Tim. 4;8. Végezetre eltétetett nékem az igazság 
      koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon,
      az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem
      mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő 
      megjelenését.

A Szent Írások próféciái az utolsó ítéletet mint záró
eseményt tárja elénk, akkor már, hús-vér ember nem
lesz a föld kerekségén.
Az emberek megítélése Lelki testben fog megtörténni
ami örökké tud élni. lásd: 
Az ember részei Jézusi tudomány alapján. című képen.

Csel. 10;42. És megparancsolta nékünk, hogy hirdessük 
      a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az 
      Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak.
Csel. 17;31. Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli
      majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által,
      kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, 
      az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.

Az utolsó ítéletnél Jézus Krisztuson kívül még ott lesz a
Mennyei Atya, Énok próféta, Mózes a Lévita pap,
angyalok, stb, és a ki felet ítéletet mondanak.
A kit ítélnek: Nem lesz mellette családtag, barát, egyház, 
csak amit a földi életében cselekedett, mondott, 
vagy gondolt.
Az ítélet közel hét évig fog tartani, helyszíne a föld közepén
Hinnon-völgyében  lesz.
A teremtő Urunk ezt is oly csodálatos bölcsességgel tervezte 
és teremtette meg, hogy ember ezt fel sem tudja fogni.

.2. Kor. 5;10. Mert nékünk mindnyájunknak meg kell
      jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki
      megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben
      cselekedet, vagy jót, vagy gonoszt.

            Jézus krisztus örökké fennálló földi teremtése.

János apostol látta az új eget és földet, amelyiken tenger
már nem volt, és látta az új Jeruzsálemet mennyből leszállni.
Jel. 21;1. Ezután láték új eget és új földet; mert az első
      ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem 
      vala.
Jel. 21;2. És én János látám a szent várost, 
      az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a
      mennyből, elkészítve, mint egy férje számára
      felékesített menyasszony.

Énok próféta erre a teremtésre mondta, hogy az
      "örökké fennálló teremtés"

                              Újjá teremtés végén.

Az örökké fennálló teremtés végén amikor Jézus Krisztus 
               mindent elvégzett akkor alávettetik.
.1. Kor. 15;28. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor
     maga a Fiú is alávettetik annak, a ki neki mindent
     alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.
 

                                                                Az evangélium summája.

.1. Tim.3;16. És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben,
                     megigazítatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt,
                     hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Fil. 2;5-10.

Ján. 10;11. Én vagyok a jó pásztor: 
    a jó pásztor életét adja a juhokért. 

Gal. 1;4. A ki adta önmagát a mi
   bűneinkért hogy kiszabadítson minket  
   e jelenvaló gonosz  világból, az  
   Istennek és a mi Atyánknak akarata 
   szerint.

Kol. 1;14. Kiben van a mi váltságunk 
   az Ő vére által, bűneinknek bocsánata.
Kol. 1;20. És hogy Ő általa békéltessen
   meg mindent Magával, békességet
   szerezvén az Ő keresztjének vére
   által; Ő általa mindent, a mi csak van
   akár a földön, akár a mennyekben.

Mát. 10;38. És a ki föl nem veszi az ő
     keresztjét és úgy nem követ engem,
     nem méltó én hozzám.
.1. Ján. 3;16. Arról ismertük meg a 
     szeretetet, hogy Ő az ő életét adta
     érettünk: mi is kötelesek vagyunk
     odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.

.1. Pét. 2;24. A ki a mi bűneinket maga
     vitte fel a fára, hogy a bűnöknek
     meghalván, az igazságnak éljünk:
     a kinek sebeivel gyógyultatok meg.

.1. Kor. 1;18. Mert a keresztről való
     beszéd bolondság ugyan azoknak, 
     a kik elvesznek; de nekünk, 
     kik megtartatunk, Istennek ereje.

                                      Jézus szavaival zárom soraimat.

Minden kedves kép olvasót arra kérek, hogy oly tisztán élje e földi életét,
hogy ne lásson halált.
Az Édenkertben az ember ellenségeként, elsőnek jelent meg a halál,
az emberiség földi életét végigkísérve, Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. 1. Kor. 15;26.

A Teremtő Urunk szavai:
Ján.  5;24.  Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz
                  annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra,
                  hanem általment a halálból az életre.
Ján.  8;51.  Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet,
                  nem lát halált soha örökké.
Ján. 11;25. Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;
Ján. 11;26. És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.

Mennyei Atyám köszönöm, hogy a Szent Fiadat elküldted,
és a ki hisz Ő benne és megtartja parancsolatait örök élete van.
Áldott légy Uram, a dicsőség és igazságosság Ura, 
a ki mindent irányítasz örök időkig.
Dicsőítem szent neved míg élek.
Jézus Krisztus nevében hallgass meg Atyám. Ámen.

Kiskőrös. 2017. 01. 25.

                                      Tisztelettel: Viczián János
                                         Európa. Magyarország.
                                           Kiskőrös. Ady E. 22.
           A kép jogvédett!
           Változtatás joga fenntartva.


