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A könyv rövid összefoglalása
Ez a könyv az élő Isten Szaváról szól.

Az isteni szó segítségével és a Szent szellem vezetésével
megtudhatja, hogy ki az Isten és ki az ő fia.

Hóseás próféta a Hóseás 4:6-ban ezt írja:

„Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való.”

És a Messiás, Jézus ezt mondja a János 5:39-ben:

„Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök 
életetek;  és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam.”

A Messiás ezt az Ószövetséggel kapcsolatban mondja.

Mennyire fontos tehát tudni, 
hogy a Messiás a Szentírás melyik részeire gondolt.

Ebben a könyvben több mint 300 részt vizsgálunk meg
az Ószövetségből, amelyek közvetlenül vagy közvetve a megígért Messiásra 

utalnak.
Ezeket a részeket az Újszövetségben hozzájuk tartozó részek fényében 

vizsgáljuk meg.

Ez a könyv egy egyedülálló Bibliatanulmányozási segédeszköz.
Azért egyedülálló, mert nagyon kevés olyan könyv van,

amely a Szentírás egységes mivoltát mutatja be ilyen módon, ha van egyáltalán 
ilyen.

A könyv használható Bibliatanulmányozáshoz és referenciaként is 
használható.

TARTALOMJEGYZÉK
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ELŐSZO

Ez a könyv az Ószövetségben szereplő Messiásról szól. A Tóra, a próféták és a Szentírás középpontjában a 
Messiás eljövetele és szolgálata áll. A Messiás egy zsidó ember lesz, aki elsősorban azért jön erre a világra, hogy 
megmentse és kiszabadítsa a népét, a zsidó népet. De az Ábrahámnak adott ígéret szerint, minden más nemzet 
is áldott lesz benne. A zsidó nemzet is részt fog venni ebben a folyamatban.

A földön léte során Jézus, a Messiás azt mondta, hogy a Szentírás tanúbizonyságot tesz Róla. Ezért hát a földön 
léte során bekövetkező eseményeket előre megjövendölte a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy ellenőrizhetjük a 
Szentírásban, hogy vajon tényleg Jézus-e az igazi Messiás. A Messiás azért jött a földre, hogy engesztelést 
szerezzen a bűneinkért, de a földön töltött éveinek nagy részét fordította arra, hogy megmagyarázza a Szentírás 
Messiás eljövetelére vonatkozó részeit és a szolgálatát.
A zsidó apostolai és tanítványai is azzal töltötték az idejüket, hogy megmagyarázzák az embereknek a Szentírást 
és arra buzdítsák az embereket, hogy térjenek Istenhez, és higgyenek Jézusban, a Messiásban.

Mondani sem kell, hogy még mindig rendkívül fontos tudni, hogy mit ír a Szentírás a Messiásról, és hol teszi ezt.
Ebben a könyvben több mint 300 idézet szerepel a Bibliából, amelyek a Messiás eljövetelével és szolgálatával 
foglalkoznak. A könyv arra is fényt derít, hogy ezek a részek hogyan kapcsolódnak az eseményekhez és 
kinyilatkoztatásokhoz, amelyek a kiegészítő Újszövetségben kerültek feljegyzésre. 

Kétféle messiási szöveg létezik. Egyrészt vannak olyan szövegek, melyekről azonnal látszik, hogy messiási szövegek - 
ezeket „közvetlen” szövegeknek nevezzük. Másodszor pedig vannak olyan szövegek, amelyekről csakis azok ismerik 
fel, hogy messiási szövegek, akik ismerik az Újszövetségben lévő messiási szövegeket - ezeket nevezzük „közvetett” 
szövegeknek. A közvetlen szövegek ebben a könyvben dőlt betűkkel vannak szedve. 1) A messiási szövegrészeket szürke 
háttérre nyomtattuk 
A könyv méretének csökkentése érdekében, sok szöveget csakis részben idézünk, és csak hivatkozásként említjük őket.

A messiási szövegek a második földi eljövetelére is utalnak, hogy létrehozza a Királyságát. Ekkor az egész 
zsidó nemzet vissza fog térni az őseik földjére, mindannyian megismerik az Urat, és a Messiás lesz a Királyuk. 
Minden nemzet Neki lesz alárendelve. Az erre utaló szövegrészek egy másik fejezetben szerepelnek és a #1 - #7 
jelöléssel láttuk el őket.

Az Ószövetségben is sok olyan ígéretet találhatunk, amelyek, amelyek nem a zsidó népre vonatkoznak. Ezek az 
ígéretek a jelen időre és a jövőbeli Királyságra is vonatkoznak. 
A könyv kiadása során szüntelenül imádkoztunk azért, hogy a Szent szellem adjon nekünk kellő bölcsességet és 
vezetést. Imádkozom érte, hogy a szövegek tanulmányozását kísérje Isten áldása; és az Isten szavának olvasása 
során eltűnjön a fátyol, megszűnjön a sötétség, és az Isten szellemének fénye beragyogja az olvasót és szabadon 
munkálkodjon.

Hendrik Schipper
2017 június
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Tanakh / Az Ószövetség

1 Mózes
2 Mózes
3 Mózes
4 Mózes
5 Mózes
Józsué
Birák
Ruth
1 Sámuel
2 Sámuel
1 Királyok
2 Királyok
1 Krónika
2 Krónika
Ezsdrás
Nehemiás
Eszter
Jób
Zsoltárok 
Példabeszédek
Prédikátor
Énekek Éneke
Ézsaiás
Jeremiás
Jeremiás sir
Ezékiel
Dániel
Hóseás
Jóel
Ámos
Abdiás
Jónás
Mikeás
Náhum
Habakuk
Sofoniá
Aggeus
Zakariás
Malakiás

Az Újszövetség

Máté
Márk
Lukács
János
Apostolok
Rómaiakhoz
1 Korintusi
2 Korintusi
Galatákhoz
Efézusiakhoz
Filippiekhez
Kolosséiakhoz
1 Tesszalonika
2 Tesszalonika
1 Timothéüs
2 Timothéüs
Titus
Filémon
Zsidókhoz
Jakab
1 Péter
2 Péter
1 János
2 János
3 János
Júdás
Jelenések

A BIBLIA KÖNYVEINEK ELNEVEZÉSE ÉS A SORRENDJE
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IRANYELVEK A TANULMANYOZ

Péter, István és Pál apostol nyomdokait követve, akik hirdették a Messiást a Tanakh-ból (időrendi sorrendben), 
ez a könyv is hasonló célt szolgál.

A könyvet a következő célokra is fel lehet használni:

a. általános útmutatóként csendes időkben;
b. különböző témák tanulmányozáshoz;
c. referenciamunkaként. Így például, a könyv végén találni fog egy áttekintést, amelyben több újszövetségi 
szöveg is szerepel, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a Tanakhoz.

Emellett figyelmet kapnak olyan témák, amelyekre jellemzően kis hangsúly van fektetve, mint:

- a kapcsolat a felajánlások, az ünnepek és a Messiás között;
- a zsidó nép megtérése;
- a Messiás visszatérése;
- a visszatérésük az ígéret földjére;
- az Új Szövetség.

Forduljon az Úrhoz, és kérje tőle a Szent szellem vezetését a Szavának olvasása során és az elmélkedéshez.

H.S.
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A. Messiás, mint személy.

01.  A Messiás Ábrahám leszármazottja.

 1 Mózes 9:26,27; 1 Mózes 17:7,8,19,21; 
 1 Mózes 21:12; 1 Mózes 22:17,18; 
 1 Mózes 28:14. 

02. A Messiás Júda leszármazottja.  
 1 Mózes 49:8-12.

03. A Messiás David leszármazottja.

 Ruth 4:13,14,17,21,22; 2 Sámuel 7:12-16; 
 1 Krónika 17:11; Ézsaiás 11:1-3; 
 Ézsaiás 16:5;  Jeremiás 30:3-24.

04 A Messiás öröktől fogva létezik.

 Zsoltárok 21:5; Zsoltárok 89:28-30; 
 Zsoltárok 90:2;  Zsoltárok 93:1,2;
 Példabeszédek 8:22-29; Mikeás 5:1.

05.  A Messiás kapcsolata az Atyjával.

 2 Mózes 23:20,21; 1 Krónika 17:13; 
 Zsoltárok 16:8-11; Zsoltárok 20:5-7; 
 Zsoltárok 28:8;  Zsoltárok 89:27;
 Példabeszédek 8:30-31; 
 Ézsaiás 42:21; Ézsaiás 49:5; Jeremiás 30:21,22.

06. A Messiás mint Teremtő.
 Zsoltárok 102:26-28; Zsoltárok 33:6,9; 
 Ézsaiás 44:1-8,21-24,26.

07. Ő lesz Izrael Messiása.

 Ézsaiás 4:2; Ézsaiás 49:6; Dániel 9:25.

08. A Messiás nevei és tisztségei.

 2 Mózes 17:6; Zsoltárok 95:1-3; Ézsaiás 5:1-2; 
 Ézsaiás 9:5,6.

B. A Messiás természete.

01.   A Messiás Isten Fia.

 2 Sámuel 7:12-16; Zsoltárok 2:7; 
 Példabeszédek 30:4; Ézsaiás 43:1-13,18-21; 
 Zsoltárok 89:4,27,28.

02. A Messiás Isten Báránya.

 1 Mózes 22:8; 2 Mózes 12:5-14,22-24;  
 3 Mózes 4:3-12; 3 Mózes 4:27-29;  
 3 Mózes 16:1-31; 3 Mózes 22:17-21; 
 4 Mózes 28:3,4; Ézsaiás 53:7.

03. A Messiás az Emberfia.

 Zsoltárok 80:15,16,18; Ézsaiás 7:14; 
 Ézsaiás 9:5,6;  Ezékiel 1:26; Dániel 7:13.

04. A Messiás isteni tulajdonságai.

 Zsoltárok 2:7; Zsoltárok 24:7,10; 
 Ézsaiás 11:2; Jeremiás 23:5,6; Mikeás 5:4.

05. A Messiásra kitöltetett a Szent szellem.

 Zsoltárok 45:8; Zsoltárok 89:21,22; 
 Ézsaiás 11:1-3;  Ézsaiás 42:1.

06. A Messiás a Jó Pásztor.

 Zsoltárok 95:7; Ézsaiás 40:9-11; 
 Ezékiel 34:11-15,22-24; Mikeás 2:12,13; 
  Zakariás 11:4-6,7.

07. A Messiás mindenhatósága.

 Zsoltárok 8:7; Zsoltárok 107:25-29;
  Zsoltárok 110:3;  Ézsaiás 22:22; 
 Ézsaiás 40:10; 

08. A Messiás mindentudása.

 Zsoltárok 139:1-4; Jeremiás 17:10.

09. A Messiás jelenléte mindenhol.

 Zsoltárok 139:7-10.
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10. A Messiás alázata és szegénysége.

 Ézsaiás 42:2-4.

11. A Messiás engedelmessége.

 Zsoltárok 1:1-6; Zsoltárok 18:22-25;
  Zsoltárok 40:8,9; Ézsaiás 53:7,8.

12. A Messiás tökéletessége.

 Zsoltárok 45:3; Ézsaiás 53:9; Mikeás 5:3.

13. A Messiás hatalma.

 2 Mózes 3:6; 5 Mózes 18:18,19; 
 2 Sámuel 23:1-4; Zsoltárok 98:9; 
 Zsoltárok 110:1,2; Zakariás 9:10.

14. A Messiás ismerteti Isten dicsőségét. 
 Zsoltárok 21:6; Zsoltárok 45:4,5; 
 Ézsaiás 4:2; 
 Ézsaiás 12:1-6; Ézsaiás 49:3; Ézsaiás 60:1-5.

15.  A Messiás irgalmas lesz. 

 Zsoltárok 103:13; Zsoltárok 112:4; 
 Ézsaiás 66:2; Zakariás 11:7.

16.  A Messiás hatalma és ereje.

 2 Mózes 17:6; Zsoltárok 45:6; 
 Ézsaiás 40:9-11; Ézsaiás 49:2,7; 
 Mikeás 2:12,13.

17. A Messiás gyengédsége és gyengesége.

 Zsoltárok 45:4,5; Ézsaiás 29:19.

18. A Messiás szentsége, szépsége és

  dicsősége.

 Zsoltárok 17:15; Zsoltárok 21:6; 
 Zsoltárok 45:2,3; 
 Zsoltárok 99:1-5; Énekek Éneke 5:16; 
 Ézsaiás 33:17-24; Ézsaiás 42:21; 
 Dániel 10:5,6.

19. A Messiás rejtélye.

 2 Mózes 3:14; Zsoltárok 78:2.
  
20. A Király szeretete a népe iránt.

 Ézsaiás 62:4-9; Hóseás 2:15-23.

21. A Messiás a fény.

 2 Sámuel 23:1-4; Zsoltárok 43:3; 
 Ézsaiás 2:5; 
 Ézsaiás 9:1-3; Ézsaiás 42:6,7,16; 
 Ézsaiás 60:19,20.

22. Az Isten és a Messiás jósága.

 2 Mózes 15:1,2; Zsoltárok 86:15; 
 Zsoltárok 103:11,17; Jeremiás 31:1-9.

23. Isten kegyelme és a Messiás

 1 Mózes 28:14; 2 Mózes 33:19; 
 Zsoltárok 45:3; 
 Zsoltárok 86:15; Ézsaiás 62:4-9; 
 Jeremiás sir 3:25,26.

24.  Isten és a Messiás örül az igaz

 személyeknek és a hívőknek.

 Ézsaiás 29:19. 
    

C. A Messiás megjelenése.

01.  A Messiás megszületése meg volt 

 jövendölve.

 1 Mózes 3:15; Zsoltárok 132:11,12; 
 Ézsaiás 9:5,6; Ézsaiás 11:1-3; Ézsaiás 49:1; 
 Ézsaiás 60:1-3; Jeremiás 23:5,6; 
 Jeremiás 31:22; Jeremiás 33:14-15,22; 
 Habakuk 2:3; Aggeus 2:24; Zakariás 3:8.

02.  Be lett jelentve a Messiás ősatyja.

 Ézsaiás 40:1-5; Malakiás 3:1; Malakiás 4:5,6.
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03.  A Messiás születésének a helye.

 Mikeás 5:1.

04.  A Messiás élete az első  megjelenéséig.

 Ézsaiás 7:14-16.

05.  A betlehemi gyermekek 

 meggyilkolásának próféciája.

 Jeremiás 31:15.

D. A Messiás feladatai.

01. A Messiás felkenetése.

 Zsoltárok 89:21; Példabeszédek 8:22-29;
  Ézsaiás 61:1.

02. Az Messiás, mint Próféta feladatai.

 5 Mózes 18:15-19; Ézsaiás 50:4; 
 Jeremiás 28:9; Ezékiel 33:32,33; Malakiás 4:5,6. 

03. A Messiás, mint a Pap feladatai.

 1 Mózes 14:18; 2 Mózes 28:12,29,36-38; 
 Zsoltárok 110:4; Jeremiás 33:14-18,22; 
 Zakariás 6:12,13,15.

04. A Messiás, mint a Király feladatai.

 1 Mózes 49:8-12; 4 Mózes 24:7,8,15-19; 
 2 Sámuel 7:12-16; 1 Krónika 17:11; 
 Zsoltárok 45:10,14-18; Zsoltárok 47:2-10; 
 Zsoltárok 72:7-19; Zsoltárok 93:1,2; 
 Zsoltárok 132:17,18; Zakariás 9:9.

05. A Messiás lesz a Megváltó.

 Jób 19:25-27; Ézsaiás 41:8-20; 
 Ézsaiás 44:1-8,21,24-26; Ézsaiás 45:17; 
 Ézsaiás 47:4; Ézsaiás 52:7-12; 
 Ézsaiás 59:18-20; Ézsaiás 63:1-6; 
 Jeremiás 30:3-24; Jeremiás 33:14-18,22; 

 Sofoniá 3:9-20; Zakariás 3:1-10; 
 Zakariás 10:3-12.

06. A Messiás lesz a Tanácsos.

 Ézsaiás 59:16.

07. A Messiás lesz a Közvetítő.

 5 Mózes 18:15-19; Ézsaiás 59:16.

08. A Messiás lesz a Kezességvállaló.

 Jób 17:3; Jeremiás 30:21,22.

09. A Messiás lesz a Megváltó.

 Zsoltárok 130:7,8; Ézsaiás 43:1-13,18-21; 
 Ézsaiás 25:9; Ézsaiás 30:18; Ézsaiás 45:21,22;
  Ézsaiás 49:6; Jeremiás 23:6; Jeremiás 33:16.

10. A Messiás lesz a Bíró.

 Zakariás 3:1-10.

E. A Messiás missziója és 
    szolgálata.

01. A Messiás szolgálatának típusa.

 2 Királyok 1:6,11,12; Ézsaiás 28:15,16; 
 Ézsaiás 42:6,7,16; Ézsaiás 48:15-17.

02. A Messiás szolgálatának helyszíne.

 Ézsaiás 8:23; Ézsaiás 41:25; Hóseás 11:1.

03. A Messiás kísértése.

 Zsoltárok 91:11,12.

04. A Messiás győzelme a bűn felet 
 Hóseás 13:14; Zakariás 13:1,2.

05. A Messiás csodatételei.

 Zsoltárok 146:8; Ézsaiás 35:5-10; Ézsaiás 29:18.
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06. A Messiás missziója és hivatása.

 Ézsaiás 61:1-3.

07. A Messiás üdvösségi ajánlata.

 Zsoltárok 85:10; Ézsaiás 55:1,2,6.

08. A Messiás igazságszolgáltatása.

 1 Mózes 3:21; Zsoltárok 40:10,11; 
 Zsoltárok 45:7,8; Zsoltárok 85:11-14; 
 Ézsaiás 32:1,2; Ézsaiás 46:13; 
 Ézsaiás 59:16,17; Jeremiás 33:14-18,22.

09. A Messiás igazságossága.

 2 Sámuel 23:1-4; Zsoltárok 45:4,5; 
 Zsoltárok 112:4; Ézsaiás 16:5.

10. A Messiás a pogányok Messiása is.

 1 Mózes 12:3; 1 Mózes 26:3-5; 
 5 Mózes 33:3; 
 Zsoltárok 2:8; Zsoltárok 22:24-32; 
 Zsoltárok 46:11; Zsoltárok 72:7-19; 
 Zsoltárok 98:1-3; 
 Zsoltárok 102:14-23; 
 Ézsaiás 11:10-12; Ézsaiás 19:23-25; 
 Ézsaiás 24:13-16; Ézsaiás 42:2-4; 
 Ézsaiás 45:22-25; Ézsaiás 49:6; 
 Ézsaiás 51:1-23; Ézsaiás 52:15; 
 Ézsaiás 55:4,5; Ézsaiás 56:6-8; 
 Ézsaiás 60:1-5; Ézsaiás 61:10,11; 
 Ézsaiás 62:1-3,10-12; Ézsaiás 65:1,2; 
 Ézsaiás 66:10-13,15-24; Jeremiás 4:2; 
 Jeremiás 10:7; Jeremiás 16:19; 
 Ámos 9:11-15; Mikeás 4:1-4; Aggeus 2:7-10; 
 Zakariás 2:1-13; Zakariás 8:1-23; 
 Zakariás 14:1-21; Malakiás 1:11.

11. A Messiás örök életet ad.

 Jób 19:25; Zsoltárok 103:4; Ézsaiás 25:8; 
 Ézsaiás 55:3; Hóseás 13:14; 
 Ezékiel 37:11-14; Zakariás 2:1-13.

12. A Messiás beteljesíti Isten törvényét.

 5 Mózes 11:18-20; 
 2 Sámuel 22:20-25; Zsoltárok 1:1-6; 
 Zsoltárok 40:7; Zsoltárok 119:97-103; 
 Ézsaiás 42:2-4.

13. Isten megerősíti a Messiás szolgálatát.

 Zsoltárok 20:5-7; Zsoltárok 89:23,28-30; 
 Ézsaiás 42:1.

14. A Messiás legyőzi a halált és a sötétséget.

 Zsoltárok 49:16; Zsoltárok 86:12,13; 
 Zsoltárok 110:1; Hóseás 13:14.

15. A Messiás örömhírt hoz.

 Zsoltárok 96:1-3; Ézsaiás 9:1-3; 
 Ézsaiás 41:26,27; Ézsaiás 52:7-12; 
 Ézsaiás 61:1-3; Ezékiel 33:32,33.

16. A Messiás megáldja a népét.

 Zsoltárok 21:7,8; Zsoltárok 45:10,14-16; 
 Zsoltárok 132:13-16; Ézsaiás 4:2; Jóel 2:18-27.

17. A Messiás templomot épít Istennek

 1 Krónika 17:12; Zsoltárok 118:22-24; 
 Ézsaiás 66:1; Jeremiás 31:1-9; 
 Ezékiel 37:26-28; Zakariás 1:16,17; 
 Zakariás 6:12,13,15.

18. Isten az ő népével lakozik.

 2 Mózes 25:8,9; 2 Mózes 29:45,46; 
 3 Mózes 26:11,12; Zsoltárok 46:5-12; 
 Ézsaiás 12:1-6; Ezékiel 37:21-28; 
 Sofoniá 3:9-20; Zakariás 2:1-13.

19. A Messiás vigaszt ad.

 Ézsaiás 51:3; Ézsaiás 52:9; 
 Ézsaiás 66:10-13; Zakariás 1:16,17.
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20. A Messiás egy új szövetséget köt.

 Ézsaiás 49:8-26; Ézsaiás 55:3; 
 Ézsaiás 59:21; Ézsaiás 61:4-9; 
 Ézsaiás 62:4-9; 
 Jeremiás 31:31-34; Jeremiás 32:37-41; 
 Jeremiás 50:4-7,19,20; Ezékiel 16:60-63; 
 Ezékiel 37:21-28; Hóseás 2:15-23; 
 Ámos 9:11-15.

21. A Messiás megbocsátja a bűnt.

 Zsoltárok 103:3,12; Ézsaiás 55:7; 
 Jeremiás 33:6-13; Jóel 3:21; Mikeás 7:15-20.

22. A Messiás munkája áldott lesz.

 1 Mózes 22:17,18; 1 Mózes 28:14; 
 Zsoltárok 89:25; Ézsaiás 40:9-11; 
 Ézsaiás 49:4; Ézsaiás 53:10-12; Ézsaiás 55:10,11; 
 Ézsaiás 62:10-12; Ezékiel 17:22-24; 
 Ámos 8:11.

23. A Messiás megtérésre ösztönzi a népét.

 Zsoltárok 51:19; Ézsaiás 57:15-19; 
 Ezékiel 11:17-20; Hóseás 2:15-23; Hóseás 3:4; 
 Hóseás 6:1,2; Malakiás 4:5,6.

24. A Messiás békét hoz.

 Ézsaiás 54:10-13; Ézsaiás 57:15-19; 
 Ézsaiás 66:10-13; Jeremiás 28:9; 
 Jeremiás 33:6-13; Mikeás 5:4; 
 Zakariás 9:10-12.

25. A Messiásban hinni fognak és dicsérni 

 fogják Őt.

 Zsoltárok 8:2-3; Zsoltárok 22:23; 
 Zsoltárok 45:17,18; Zsoltárok 103:22; 
 Ézsaiás 8:13-15;   Habakuk 2:4;  
 Zakariás 11:10,11.

26. A Messiás megváltja az embereket.

 4 Mózes 21:9; Zsoltárok 53:7; 

 
 Zsoltárok 89:20; Zsoltárok 95:7-11; 
 Zsoltárok 103:4; Zsoltárok 107:1-3; 
 Zsoltárok 130:7,8; 
 Zsoltárok 147:3,6; Ézsaiás 40:1-5; 
 Ézsaiás 49:6; Ézsaiás 63:7-9; 
 Ezékiel 34:11-15,22-31; 
 Dániel 9:24.

27. Új szívet és új lelket.

 Zsoltárok 51:19; Zsoltárok 103:5; 
 Ezékiel 11:17-20; Ezékiel 36:26,27; 
 Ezékiel 37:9,10,14; Ezékiel 39:29; Jóel 2:28,29.

F. A Messiás szenvedése és
    halála.

01. A Messiás halála meg lett jövendölve.

 Zsoltárok 16:8-11; Zsoltárok 22:1,2; 
 Zsoltárok 91:14-16; Dániel 9:25-26; 
 Zakariás 13:7.

02. A Messiás Jeruzsálembe történő 

 bevonulása meg lett jövendölve. 
 Zsoltárok 118:26,27; Zakariás 9:9.

03. A Messiás el lesz utasítva.

 Zsoltárok 62:4,5; Zsoltárok 118:22-24; 
 Ézsaiás 5:1,2; Ézsaiás 8:13-15; 
 Ézsaiás 29:10,13,14; Ézsaiás 49:4,5,7; 
 Ézsaiás 53:3; Ézsaiás 65:1,2; 
 Zakariás 11:8; Zakariás 12:1-14.

04. A Messiás elutasításának következményei.

 Dániel 9:25-27; Zakariás 11:10,11.

05. A Messiást elárulják.

 Zsoltárok 41:6-10; 
 Zsoltárok 55:5,6,13-15; Zsoltárok 109:8; 
 Ézsaiás 29:18; Zakariás 11:12,13.
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06. A Messiás egyedül marad.

 Zsoltárok 88:15-19; Zakariás 13:7.

07. A Messiás megvádolása és a tárgyalása. 
 Zsoltárok 27:12; Zsoltárok 35:11,12; 
 Zsoltárok 41:6-10; Zsoltárok 109:1-5.

08. A Messiás halálának részlete

 Zsoltárok 22:2,3,7-19; Zsoltárok 34:21; 
 Ézsaiás 53:9; Ámos 8:9; Zakariás 12:1-14.

09. A Messiás engesztelő  áldozata.

 Ézsaiás 53:4-6,10-12.

10. A Messiás hajlandósága a halálra.

 Zsoltárok 31:5,6; Zsoltárok 40:8.

11. A Messiás szenvedése..

 5 Mózes 21:23; Zsoltárok 18:5-7; 
 Zsoltárok 27:2; Zsoltárok 31:12-16; 
 Zsoltárok 35:19; Zsoltárok 38:13,14,21; 
 Zsoltárok 40:15; Zsoltárok 42:8;
 Zsoltárok 55:5,6,13-15; Zsoltárok 69:5,9-10; 
 Zsoltárok 102:1-12; Zsoltárok 109:25; 
 Zsoltárok 110:7; Ézsaiás 50:3; Ézsaiás 53:1,2; 
 Ézsaiás 63:1-6; Jeremiás sir 3:30; 
 Zakariás 11:8.

12. A Messiás akadályba ütközik.

 Zsoltárok 2:1-3; Zsoltárok 35:4-6; 
 Zsoltárok 41:6-10; Zsoltárok 69:5.

13. A Messiás szenvedésének részletei.

 2 Mózes 12:46; Zsoltárok 69:20-22,27; 
 Zsoltárok 88:15-19; Zsoltárok 129:3; 
 Ézsaiás 50:7-9;
 Ézsaiás 52:14; Ézsaiás 53:1-8; Mikeás 4:14. 

14. A Messiásban nem hisznek

 Ézsaiás 6:9,10; Ézsaiás 53:1,2.

G. A Messiás feltámadása és  
     égbemenetele.

01. A Messiás feltámadása meg lett jövendölve.

 Jób 19:25-27; Zsoltárok 16:8-11; 
 Zsoltárok 30:4; Zsoltárok 40:3,4;
 Zsoltárok 49:16; Zsoltárok 71:20; 
 Zsoltárok 91:14-16; Ézsaiás 53:10,11; 
 Jónás 1;17; Jónás 2:2-7.

02. A Messiás égbemenetele meg lett jövendölve.

 Zsoltárok 24:3,7-10; Zsoltárok 47:2-10; 
 Zsoltárok 68:19.

03. A Messiás felmagasztalása meg lett jövendölve.

 Zsoltárok 91:14-16; Zsoltárok 110:7; 
 Ézsaiás 52:13; Ezékiel 21:26,27. 

04. A Messiás kitölteti a Szellemét.

 Zsoltárok 68:19; Példabeszédek 1:23; 
 Ézsaiás 32:15-18; Ézsaiás 44:3-4; 
 Ezékiel 36:8-38; Ezékiel 39:29; 
 Jóel 2:28,29; Zakariás 12:10.

05. A Messiás munkája sok gyümölcsöt eredményez.

 Zsoltárok 1:3; Ézsaiás 60:21; 
 Ézsaiás 61:11; Hóseás 14:4-8. 

06. A Szent szellem lakhelye

 Ézsaiás 57:15-19; Jeremiás 31:33; 
 Ezékiel 11:19; Ezékiel 36:26,27; 
 Ezékiel 37:9,10.
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H. A Messiás jövoje.

01. A Messiás feltámadása meg lett jövendölve.

 Zsoltárok 50:3-6; Zsoltárok 96:13; 
 Ézsaiás 25:6-12; Ézsaiás 65:17-25; 
 Ézsaiás 66:15,16; 
 Dániel 7:13,14,18,22,27; Habakuk 2:3; 
 Zakariás 12:1-14; Zakariás 14:1-21.

02. A Messiás égbemenetele meg lett 

 jövendölve.

 1 Sámuel 2:10; Zsoltárok 2:4-6,9-12; 
 Zsoltárok 50:2-6; Zsoltárok 68:1-5; 
 Zsoltárok 75:8,9; Zsoltárok 96:7-13; 
 Zsoltárok 97:1-6; Zsoltárok 98:4-9; 
 Zsoltárok 110:1,2,5,6; 
 Zsoltárok 149:6-9; Ézsaiás 2:4; Ézsaiás 11:4,5; 
 Ézsaiás 24:18-23; Ézsaiás 26:19-21; 
 Ézsaiás 27:1-3,6,12,13; Ézsaiás 51:5,6; 
 Ézsaiás 59:18-20; Ézsaiás 63:1-6; 
 Ézsaiás 66:15-24; Ezékiel 38:16-23; 
 Dániel 12:1,2; Jóel 2:1-17,30-32; 
 Jóel 3:1-21; Zakariás 11:9; Zakariás 13:8,9; 
 Malakiás 3:2-5,16-18; Malakiás 4:1-4.

03. A Messiás felmagasztalása meg lett 

 jövendölve.

 1 Mózes 49:8-12; 4 Mózes 24:7,8,15-19; 
 1 Sámuel 2:10; 2 Sámuel 7:12-16; 
 1 Krónika 17:14; Zsoltárok 2:4-6,8-12; 
 Zsoltárok 22:24-32; Zsoltárok 45:8,9,17,18; 
 Zsoltárok 46:5-12; Zsoltárok 47:2-9; 
 Zsoltárok 50:2-6; Zsoltárok 53:7; 
 Zsoltárok 65:3.
 Zsoltárok 67:2-7; Zsoltárok 68:1-5; 
 Zsoltárok 72:7-19; Zsoltárok 85:11-14; 
 Zsoltárok 86:9; 
 Zsoltárok 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38; 
 Zsoltárok 96:7-13; Zsoltárok 97:1-6; 
 Zsoltárok 98:4-9; Zsoltárok 99:1-5; 

 
 Zsoltárok 102:14-23; Zsoltárok 107:1-3; 
 Zsoltárok 110:1-3,5,6; Zsoltárok 130:7,8; 
 Zsoltárok 132:11-18; Zsoltárok 138:4,5;  
 Zsoltárok 145:10-13; 
 Zsoltárok 147:2,13,14,20; 
 Zsoltárok 149:1-5; Ézsaiás 2:2-5; 
 Ézsaiás 4:2,6; Ézsaiás 6:1-4; 
 Ézsaiás 10:20-22; Ézsaiás 11:4-12; 
 Ézsaiás 12:1-6; Ézsaiás 14:1-3; Ézsaiás 16:5; 
 Ézsaiás 17:7; Ézsaiás 19:23-25; 
 Ézsaiás 24:13-16,18-23; Ézsaiás 25:6-12; 
 Ézsaiás 26:1-4; Ézsaiás 27:1-3,6,12,13; 
 Ézsaiás 29:22-24; Ézsaiás 30:18-33; 
 Ézsaiás 32:1,2,15-18; Ézsaiás 33:17-24; 
 Ézsaiás 35:5-10; Ézsaiás 40:1-5,9-11; 
 Ézsaiás 41:8-20; Ézsaiás 42:2-4,6,7,16; 
 Ézsaiás 43:1-13,18-21; 
 Ézsaiás 44:1-8,21-24,26; 
 Ézsaiás 45:17,18,22-25; Ézsaiás 46:3,4,13; 
 Ézsaiás 49:6-26; Ézsaiás 51:1-23; 
 Ézsaiás 52:7-12; 
 Ézsaiás 54:1-17; Ézsaiás 55:12,13; 
 Ézsaiás 56:6-8; 
 Ézsaiás 59:18-21; Ézsaiás 60:1-21; 
 Ézsaiás 61:4-11; Ézsaiás 62:1-12; 
 Ézsaiás 63:7-9; Ézsaiás 65:17-25; 
 Ézsaiás 66:15-24; Jeremiás 3:14-19; 
 Jeremiás 12:15; Jeremiás 15:19-21; 
 Jeremiás 16:14,15,19; Jeremiás 23:3-8; 
 Jeremiás 24:6,7; Jeremiás 29:14; 
 Jeremiás 30:3-24; Jeremiás 31:1-9,31-34; 
 Jeremiás 32:37-41; Jeremiás 33:6-13; 
 Jeremiás 50:4-7,19,20; Ezékiel 11:17-20; 
 Ezékiel 20:34-42; Ezékiel 34:11-31; 
 Ezékiel 36:8-38; Ezékiel 37:1-14,21-28; 
 Ezékiel 38:23; Ezékiel 39:6-8,21-29; 
 Ezékiel 47:6-23; Dániel 2:34,35,44,45; 
 Dániel 7:13,14,18,22,27; Dániel 12:1,3; 
 Hóseás 1:10,11; Hóseás 2:15-23; Hóseás 3:5; 
 Hóseás 6:1-3; Hóseás 13:14; Hóseás 14:4-8; 
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 Jóel 2:18-27; Jóel 3:1-21; Ámos 9:11-15; 
 Abdiás 1:17-21; Mikeás 2:12,13; 
 Mikeás 4:1-4,7; Mikeás 5:2,3; 
 Mikeás 7:15-20; Habakuk 2:14; 
 Sofoniá 3:9-20; 
 Haggaí 2:7-10; Zakariás 1:16,17; 
 Zakariás 2:1-13; Zakariás 3:1-10; 
 Zakariás 6:12,13,15; Zakariás 8:1-23; 
 Zakariás 9:10-12; Zakariás 10:3-12; 
 Zakariás 12:1-14; Zakariás 13:1-2,8,9; 
 Zakariás 14:1-21; Malakiás 1:11; 
 Malakiás 3:2-5,16-18; Malakiás 4:1-4. 

04. A Messiás kitölteti a Szellemét.

 Zsoltárok 45:7; Ézsaiás 9:5,6.

05. A Messiás munkája sok gyümölcsöt 

 eredményez.

 Zsoltárok 46:5-12; Zsoltárok 61:7,8; 
 Zsoltárok 72:7-19; Zsoltárok 95:1-3; 
 Zsoltárok 102:14-23; Ézsaiás 25:6-12; 
 Ézsaiás 60:8-21; Ézsaiás 65:17-25.

06. A Szent szellem lakhelye

 Ézsaiás 53:12,; Ézsaiás 59:16.

07. A Messiás Isten jobb kezénél fog ülni.

 Zsoltárok 80:15,16,18; Zsoltárok 110:1-2.

08. A Messiás örökké fog élni.

 Zsoltárok 61:7,8.

09. A népének jövőjéről szóló prófécia.

 Zsoltárok 91:13; Ézsaiás 4:3; 
 Ézsaiás 10:20-22; Ézsaiás 14:1-3; 
 Ézsaiás 17:7; Ézsaiás 27:1-3,6,12,13; 
 Ézsaiás 33:17-24; Ézsaiás 35:5-10;
 Ézsaiás 41:8-20; Ézsaiás 43:1-13,18-21; 
 Ézsaiás 45:22-25; Ézsaiás 46:3,4,13; 
 Ézsaiás 49:8-26; Ézsaiás 52:7-12; 

 Ézsaiás 54:1-17; 
 Ézsaiás 56:6-8; Ézsaiás 57:15-18; 
 Ézsaiás 59:21; Ézsaiás 60:6-21; 
 Ézsaiás 61;4-9,10,11; 
 Ézsaiás 62:1-12; Ézsaiás 65:8-10; 
 Ézsaiás 66:15-24; Jeremiás 3:14-19; 
 Jeremiás 12:15; Jeremiás 15:19-21; 
 Jeremiás 16:14,15,19; Jeremiás 23:3,4,7,8; 
 Jeremiás 24:6,7; Jeremiás 29:14; 
 Jeremiás 30:3-24; Jeremiás 32:37-41; 
 Jeremiás 33:6-18,22; Ezékiel 20:34-42; 
 Ezékiel 34:11-31; Ezékiel 36:8-38; 
 Ezékiel 37:1-14; Ezékiel 39:6-8,21-29; 
 Dániel 9:27; Hóseás 1:10,11; 
 Hóseás 2:15-23; Hóseás 3:4; Ámos 9:11-15; 
 Abdiás 1:17-21; 
 Mikeás 2:12,13; Mikeás 4:1-4,7; 
 Mikeás 7:15-20; Sofoniá 3:9-20; 
 Aggeus 2:7-10; Zakariás 1:16,17; 
 Zakariás 2:1-13; 
 Zakariás 3:1-10; Zakariás 8:1-23; 
 Zakariás 9:10-12; Zakariás 10:3-12; 
 Zakariás 12:1-14; Zakariás 13:8,9; 
 Zakariás 14:1-21; Malakiás 4:1-4.

10. Az örök, békés Királyságról szóló 

 prófécia.

 Ézsaiás 9:6; Ézsaiás 11:6-9; 
 Ezékiel 37:1-14,21-28; Dániel 2:34,35,44,45; 
 Dániel 7:13,14,18,22,27; Hóseás 2:15-23; 
 Jóel 3:1-21.

11. A Messiás megdicsőül

 Ézsaiás 4:2; Ézsaiás 43:21; Ézsaiás 44:23; 
 Ézsaiás 49:3; Ézsaiás 60:21; Ézsaiás 61:3; 
 Dániel 7:13,14.
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I. A Messiás áldozatai és az 
   ünnepek.

01. Az égő- és ételáldozatok a Messiás 

 munkáját jelképezik - ezeknek 

 kellemes illatuk van.

 3 Mózes 1:5,13; 3 Mózes 2:1,2.

02. Az égőáldozat a Messiás munkáját

 szemlélteti - ez egy önkéntes felajánlás.

 3 Mózes 7:16.

03. Az égőáldozat a Messiás munkáját 

 jelképezi - folt nélküli felajánlás - 

 állandó égőáldozat.

 3 Mózes 22:17-21; 4 Mózes 28:3,4.

04. A béke felajánlás és a hálaadási áldozat

 a Messiás munkáját jelképezi.

 3 Mózes 3:1-5,16; Zsoltárok 51:19.

05. A bűnért való áldozat a Messiás 

 munkáját jelképezi.

 3 Mózes 4:3-12; 3 Mózes 4:27-29.

06. Az Engesztelés napja a Messiás 

 munkájára utal.

 3 Mózes 16:1-31; 3 Mózes 17:11.

07. A vörös üsző feláldozása a Messiás 

 munkájára utal.

 4 Mózes 19:2,3,9.

08. A húsvéti ünnep a Messiás munkájára 

 utal.

 2 Mózes 12:5-14, 22-24.

09. A kovásztalan kenyerek ünnepe a 

 Messiás munkájára utal.

 3 Mózes 23:6-8.

10. A betakarítás ünnepe a Messiás 

 feltámadására utal.

 3 Mózes 23:9-14.

11. Az első gyümölcs ünnepe 50 nappal a 

 Pászka után a Szent szellem 

 kitöltetésére utal.

 3 Mózes 23:15-21.

12. A sátorok ünnepe a Messiás munkájával 

 kapcsolatban.

    3 Mózes 23:33-43.   
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A Szentírásban található egyéb versek
is utalnak a Messiás eljövetelére. A Messiás első 
eljövetele során a Királyság majdnem létrejött, de 
a második eljövetele során  fog teljes mértékben 
megvalósulni. Az alább említett versek utalnak 
a Királyságra. A helytakarékosság miatt úgy 
döntöttünk, hogy nem tüntetünk fel minden 
kapcsolódó verset, de egy kóddal utalunk az alább 
megjelölt versek csoportjaira. Ezek a kódok a 
következők # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 7.

A Messiás jövőbeli 
Királysága azon a napon:

#1 A Messiás Királyságának hatalma, 

 nagysága és dicsősége.
 1 Mózes 49:10; 4 Mózes 24:17-19; 
 1 Sámuel 2:10; 2 Sámuel  7:12-16; 
 Zsoltárok 2:6-12; Zsoltárok 8:2-3; 
 Zsoltárok 21:5; Zsoltárok 45; Zsoltárok 46:6-12; 
 Zsoltárok 47:3,4,8-10; Zsoltárok 48:2-4,9-15 ; 
 Zsoltárok 50:2-6; Zsoltárok 61:7,8;
 Zsoltárok 66:1-5; Zsoltárok 67:2-8; 
 Zsoltárok 68:1-5; Zsoltárok 72:6-20; 
 Zsoltárok 85:2-4,10-14; Zsoltárok 86:9; 
 Zsoltárok 89:2-6,23-30,36-38; Zsoltárok 93:1; 
 Zsoltárok 95:3-7; Zsoltárok 96:1-13; 
 Zsoltárok 97:1,6; Zsoltárok 98:1-9; 
 Zsoltárok 99:1-4; Zsoltárok 110:1-6; 
 Zsoltárok 130:7,8; Zsoltárok 132:11-14; 
 Zsoltárok 138:4,5; Zsoltárok 145:10-13; 
 Zsoltárok 149:1-9; Ézsaiás 2:10-22; 
 Ézsaiás 9:5,6; Ézsaiás 11:2-10; Ézsaiás 16:5; 
 Ézsaiás 24:19-23; Ézsaiás 26:1-4; 
 Ézsaiás 32:1-5,13-20; 
 Ézsaiás 33:17-24; Ézsaiás 35:1-10; 
 Ézsaiás 40:5,9-11; Ézsaiás 41:18-20; 
 Ézsaiás 42:4,13,16; Ézsaiás 49:7; 
 Ézsaiás 52:1-3,10,13; Ézsaiás 63:1-6; 

 
 Ézsaiás 65:13-25; Ézsaiás 66:10-17,22-24; 
 Jeremiás 23:5; 
 Ezékiel 40-48; Dániel 2:35,44; Dániel 4:3; 
 Dániel 7:13,14,18,27; Dániel 12:1-3; Jóel 2; 
 Jóel 3; Abdiás 1:17-21; Mikeás 4:13; 
 Habakuk 2:14; Sofoniá 2:11; 
 Zakariás 6:12,13; Zakariás 9:9-12; 
 Zakariás 10:11,12; Zakariás 14:9; 
 Malakiás 4:1-6; Máté 6:10; 
 Máté 19:28; Máté 28:18; 
 Lukács 1:32,33; Lukács 22:29; János 17:24; 
 János 18:36; Apostolok 1:6,7; 
 Rómaiakhoz 8:19-23; Rómaiakhoz 14:17; 1 
 Korintusi 15:24,25; Efézusiakhoz 1:10,20; 
 Filippiekhez 2:9; 1 Tesszalonika 2:12; 1 
 Timóteushoz 6:15; Zsidókhoz 1:8; 
 Zsidókhoz 2:5-9; 1 Péter 1:3-5; 
 Jelenések 6:2; Jelenések 11:15; 
 Jelenések 12:10; Jelenések 19:15,16; 
 Jelenések 20:1-6.  

#2 Izrael megtérése és kiválasztása.

 3 Mózes 26:40-45; 
 5 Mózes 4:29-31; 
 5 Mózes 30:1-10; 
 5 Mózes 33:28,29; Zsoltárok 47:5; 
 Zsoltárok 69:36,37; Zsoltárok 85:9-14;  
 Zsoltárok 102:14,17,18,22; Zsoltárok 106:5; 
 Zsoltárok 121; Zsoltárok 126; 
 Zsoltárok 130:7,8; 
 Ézsaiás 4:2-6; Ézsaiás 12:1-6; Ézsaiás 14:1-3; 
 Ézsaiás 26:1-4; Ézsaiás 27:6; 
 Ézsaiás 29:18-24; Ézsaiás 30:18-26; 
 Ézsaiás 40:1,2; 
 Ézsaiás 41:8-20; Ézsaiás 44:1-8,21-24,26; 
 Ézsaiás 45:17,18,22-25; Ézsaiás 46:13;  
 Ézsaiás 49:6-26; Ézsaiás 51; 
 Ézsaiás 54:1-14,17; Ézsaiás 55:1-3; 
 Ézsaiás 59:16-21; Ézsaiás 60:10,15-18,21,22; 
 Ézsaiás 61:1-11; Ézsaiás 62; 

A MESSIÁS JÖVŐBELI KIRÁLYSÁGA



28

 Ézsaiás 65:8-10; Jeremiás 3:14-16, 18,19;
 Jeremiás 23:4-6; Jeremiás 30:18-24; 
 Jeremiás 31:1-7,16-40; Jeremiás 32:38-44; 
 Jeremiás 33:6-22,26; Jeremiás 50:4-7,20; 
 Ezékiel 16:60-63; Ezékiel 34:20-31; 
 Ezékiel 36:8-15,26-38; Ezékiel 37:1-28; 
 Hóseás 1:7,11; Hóseás 2:14-23; Hóseás 3:5; 
 Hóseás 14:5,6; Ámos 9:11-15; Mikeás 4:7; 
 Mikeás 5:2-15; Mikeás 7:14-20; 
 Sofoniá 3:11-19; Zakariás 1:12-17; 
 Zakariás 2:1-5,10,12,13; Zakariás 3:10;  
 Zakariás 8:3-7,9-19; 
 Zakariás 9:10-17; Zakariás 10:3-7; 
 Zakariás 12:1-14; Zakariás 13:1,2,8,9; 
 Zakariás 14:1-21; Malakiás 3:1-6,11,12,16-18;
 Apostolok 15:16-18; Rómaiakhoz 9:27,28; 
 Rómaiakhoz 11:1-36; Galatákhoz 3:17; 
 Zsidókhoz 8:6-12; Zsidókhoz 10:16,17;                         

#3 Izrael visszatérése.

 5 Mózes 30:3-5; Zsoltárok 14:7; 
 Zsoltárok 53:7; Zsoltárok 106:47; 
 Zsoltárok 107:2,3; Zsoltárok 147:2; 
 Ézsaiás 10:20-22; Ézsaiás 11:11-16; 
 Ézsaiás 27:12,13; Ézsaiás 35:8-10; 
 Ézsaiás 43:5,6; 
 Ézsaiás 49:6,12,22; Ézsaiás 51:11; 
 Ézsaiás 52:8-10; Ézsaiás 54:7; Ézsaiás 56:8; 
 Ézsaiás 60:3-11; Ézsaiás 66:20-21; 
 Jeremiás 3:18,19; Jeremiás 12:15; 
 Jeremiás 15:19-21; Jeremiás 16:14,15; 
 Jeremiás 23:3,7,8; Jeremiás 30:3,10,11,17; 
 Jeremiás 31:8-14,17; Jeremiás 32:37; 
 Jeremiás 46:27-28; Jeremiás 50:19; 
 Ezékiel 11:17-20; Ezékiel 20:34-44; 
 Ezékiel 28:24-26; Ezékiel 34:11-14; 
 Ezékiel 36:24-27; Ezékiel 37:21; 
 Ezékiel 39:25-29; Hóseás 1:11; 
 Hóseás 14:7-8; Mikeás 2:12,13; Mikeás 4:6; 
 Sofoniá 3:18-20; Zakariás 1:17; 

 Zakariás 8:7,8; Zakariás 10:8-10; 
 János 11:52; Efézusiakhoz 1:10.

#4 A nem zsidók is csatlakoznak.

 1 Mózes 26:4; 5 Mózes 32:43; 
 Zsoltárok 22:28-32; Zsoltárok 72:11,17; 
 Zsoltárok 86:9; Zsoltárok 96:10; 
 Zsoltárok 102:16-23; Zsoltárok 117:1; 
 Ézsaiás 2:2-6; Ézsaiás 5:26; Ézsaiás 11:10,12; 
 Ézsaiás 19:16-25; Ézsaiás 25:6-12; 
 Ézsaiás 26:2; Ézsaiás 43:9; Ézsaiás 51:5; 
 Ézsaiás 55:5; 
 Ézsaiás 56:6-7; Ézsaiás 60:3-7, 10-14; 
 Ézsaiás 62:10; Ézsaiás 66:18-23; 
 Jeremiás 3:17; Jeremiás 4:2; Jeremiás 10:6,7; 
 Jeremiás 16:19; Dániel 7:18,25-27; 
 Mikeás 4:1-4; Aggeus 2:6,7;  Zakariás 2:11;  
 Sofonia 3:8-10; 
 Zakariás 8:3,20-23; 
 Zakariás 14:16-19; Maleach 1:11; Márk 11:17; 
 János 10:16; Rómaiakhoz 3:29; 
 Rómaiakhoz 15:9-12; 
 Galatákhoz 3:8; Efézusiakhoz 2:11-13; 
 Zsidókhoz 2:11-13; 
 Zsidókhoz 12:23; Jelenések 7:9-12; 
 Jelenések 15:4; Jelenések 21:24-26; 
 Jelenések 22:2.

#5 A Messiás visszatérése és a feltámadása a 

 halálból.

 Zsoltárok 68:23,24; Zsoltárok 71:20; 
 Zsoltárok 126:5,6; Ézsaiás 25:8; 
 Ézsaiás 26:19; 
 Hóseás 13:14; Dániel 12:13; Máté 22:32; 
 Máté 24:27-51; Máté 26:64; 
 Márk 13:24-37; Lukács 12:37; 
 Lukács 14:13-15; Lukács 20:34-37; 
 Lukács 21:22-36; Lukács 22:29; 
 Lukács 23:43; János 3:21; János 5:28,29; 
 János 6:39,40; János 8:51; 
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 János 11:25,26; János 12:25,26; János 14:2,3; 
 János 17:24; 
 Apostolok 2:6-8; Apostolok 23:6-8; 
 Apostolok 26:6-8; Rómaiakhoz 8:17,24; 
 1 Korintusi 6:14; 1 Korintusi 15:1-58; 
 2 Korintusi 4:14,17; Efézusiakhoz 1:10; 
 Filippiekhez 2:10,11; Filippiekhez 3:20,21; 
 Kolosséiakhoz 3:4; 1 Tesszalonika 1:10; 
 1 Tesszalonika 4:14-17; 
 2 Tesszalonika 1:7-10; 
 2 Tesszalonika 2:7,8; 
 2 Timóteushoz 2:11,12,18; 2 Timóteushoz 4:8; 
 Zsidókhoz 1:13; Zsidókhoz 11:13,35; 
 1 Péter 1:4-9; 1 Péter 4:13; 1 Péter 5:4; 
 2 Péter 1:11; 1 János 3:2; Júdás 1:14; 
 Jelenések 1:6,7; Jelenések 2:26,27; 
 Jelenések 3:21; Jelenések 5:1-14; 
 Jelenések 7:3,4; Jelenések 10:7; 
 Jelenések 11:15; Jelenések 12:10; 
 Jelenések 15:3,4; Jelenések 20:1-6. 

#6 Az ítélet napja.
 1 Mózes 18:25; Zsoltárok 1:4; Zsoltárok 9:8; 
 Zsoltárok 68:1-5; Zsoltárok 73:19; 
 Zsoltárok 96:11-13; Zsoltárok 98:9; 
 Zsoltárok 122:5; Prédikátor 12:14; 
 Ézsaiás 5:30; Ézsaiás 13:1-22; 
 Ézsaiás 30:8,27-30; Ézsaiás 34:1-4; 
 Ézsaiás 66:15,16; Dániel 7:9,10; Dániel 12:1,2; 
 Jóel 2:1,10,11,30-32; 
 Jóel 3:12-16; Mikeás 1:3,4; Náhum 1:5,6; 
 Sofoniá 1:14-18; Malakiás 3:5,16-18; 
 Máté 8:11,12; Máté 10:28; 
 Máté 11:21-24; Máté 12:36,41,42; 
 Máté 13:40-43; Máté 19:28; 
 Máté 24:50,51; Máté 25:21,23,31-46; 
 Márk 9:43-48; Lukács 10:12-14; 
 Lukács 19:27; Lukács 20:35,36; 
 Lukács 22:30; 
 János 5:24-29; János 12:31,32; 

 
 Apostolok 10:42; Apostolok 17:31; 
 Apostolok 24:15; Rómaiakhoz 2:5-16; 
 Rómaiakhoz 14:10-12; 1 Korintusi 3:12-15; 
 1 Korintusi 4:5; 1 Korintusi 6:1-3; 
 2 Korintusi 5:10; Kolosséiakhoz 3:6; 
 2 Timóteushoz 4:1; Zsidókhoz 6:2; 
 2 Péter 2:9; 2 Péter 3:7; 1 János 4:17; 
 Júdás 1:6,13-15; Jelenések 2:11; 
 Jelenések 3:4,5; Jelenések 6:12-17; 
 Jelenések 11:18,19; Jelenések 14:1-11; 
 Jelenések 17:14-16; Jelenések 19; 
 Jelenések 20:10-15;  

#7 Az új ég és az új föld.

 Zsoltárok 48:9; Ézsaiás 60:18-20; 
 Ézsaiás 65:17-19; Ézsaiás 66:22-24; 
 Máté 8:11; Máté 24:35; 
 1 Korintusi 15:24,25; Galatákhoz 4:26; 
 Zsidókhoz 10:12,13; Zsidókhoz 11:10; 
 Zsidókhoz 12:22-28; 2 Péter 3:7-13; 
 Jelenések 3:12,21; Jelenések 16:20; 
 Jelenések 21, 22. 
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C01 A Messiás megszületése meg volt jövendölve.

1 MÓZES 3:15 És ellenségeskedést szerzek 
közötted és az asszony között, a te magod 
között, és az õ magva között: az neked fejedre 
tapos, te pedig annak sarkát mardosod.

4 MÓZES 21:8 És monda az Úr Mózesnek: 
Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tûzd fel 
azt póznára: és ha valaki megmarattatik, és 
feltekint arra, életben maradjon.

9 Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltûzé 
azt póznára. És lõn, hogy ha a kígyó valakit 
megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, 
életben marada.

ÉZSAIÁS 53:10 És az Úr akarta õt megrontani 
betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, 
magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr 
akarata az õ keze által jó szerencsés lesz.

MÁTÉ 27:50 Jézus pedig ismét nagy 
fenszóval kiáltván, kiadá lelkét.

51 És ímé a templom kárpítja fölétõl aljáig ketté 
hasada; és a föld megindula, és a kõsziklák 
megrepedezének;

MÁTÉ 28:5 Az angyal pedig megszólalván, 
monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert 
tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.

6 Nincsen itt, mert feltámadott, a mint 
megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a 
hol feküdt vala az Úr.

LUKÁCS 2:10 És monda az angyal nékik: 
Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy 
örömet, mely az egész népnek öröme lészen:

11 Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr 
Krisztus, a Dávid városában.

JÁNOS 3:14 És a miképen felemelte Mózes 
a kígyót a pusztában, akképen kell az ember 
Fiának felemeltetnie.

GALATÁKHOZ 3:19 Micsoda tehát a 
törvény? A bûnök okáért adatott, a míg eljõ 
a Mag, a kinek tétetett az ígéret; rendeltetvén 
angyalok által, közbenjáró kezében.

GALATÁKHOZ 4:4 Mikor pedig eljött 
az idõnek teljessége, kibocsátotta Isten az õ 
Fiát, a ki asszonytól lett, a ki törvény alatt lett,

5 Hogy a törvény alatt levõket megváltsa, hogy 
elnyerjük a fiúságot.

ZSIDÓKHOZ 2:14 Mivel tehát a 
gyermekek testbõl és vérbõl valók, õ is 
hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a 
halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma 
van a halálon, tudniillik az ördögöt,

JELENÉSEK 12:9 És vetteték a nagy sárkány, 
ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és 
a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét 
elhiteti, vetteték a földre, és az õ angyalai [is] 
õ vele levettetének.

JELENÉSEK 20:10 És az ördög, a ki 
elhitette õket, vetteték a tûz és kénkõ tavába, 
a hol van a fenevad és a hamis próféta; és 
kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.

Lásd még: 4 Mózes 21:6,7; Márk 16:18; Lukács 10:19; Apostolok 
28:3-6.

1 mózes 3 1 mózes 3
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E09 A Messiás igazságossága.

1 MÓZES 3:21 És csinála az Úr Isten 
Ádámnak és az õ feleségének bõr ruhákat, 
és felöltözteté õket.

1 MÓZES 3:7 És megnyilatkozának 
mindkettõjöknek szemei s észrevevék, hogy 
mezítelenek; figefa levelet aggatának azért 
össze, és körülkötõket csinálának magoknak.

ÉZSAIÁS 61:10 Örvendezvén örvendezek az 
Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert 
az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az 
igazság palástjával vett engemet körül, mint 
võlegény, a ki pap módon ékíti fel magát, és 
mint menyasszony, a ki felrakja ékességeit.

JELENÉSEK 4:4 És a királyiszék körül 
huszonnégy királyiszék [vala;] és a 
királyiszékekben látám ülni a huszonnégy 
Vénet fehér ruhákba öltözve: és a fejökön 
arany koronák valának.

JELENÉSEK 7:9 Azután látám, és ímé egy 
nagy sokaság, a melyet senki meg nem 
számlálhatott, minden nemzetbõl és ágazatból, 
és népbõl és nyelvbõl; és a királyiszék elõtt 
és a Bárány elõtt állnak vala, fehér ruhákba 
öltözve, és az õ kezeikben pálmaágak;

10 És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az 
idvesség a mi Istenünké, a ki a királyiszékben 
ül, és a Bárányé!

11 Az angyalok pedig mindnyájan a királyiszék, a 
Vének és a négy lelkes állat körül állnak vala, 
és a királyiszék elõtt arczczal leborulának, és 
imádák az Istent,

12 Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsõség és 
bölcseség és hálaadás és tisztesség és hatalom 
és erõ a mi Istenünknek mind örökkön 

örökké, Ámen.
13 Akkor felele egy a Vének közül, és monda 

nékem: Ezek, a kik a fehér ruhákba vannak 
öltözve, kik és honnét jöttek?

14 És mondék néki: Uram, te tudod. És monda 
nékem: Ezek azok, a kik jöttek a nagy 
nyomorúságból, és megmosták az õ ruháikat, 
és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.

JELENÉSEK 21:2 És én János látám a szent 
várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentõl 
szálla alá a mennybõl, elkészítve, mint egy 
férje számára felékesített menyasszony.

Lásd még: Zsoltárok 132:9,16; Ézsaiás 52:1; Ezékiel 16:8-18.

A01 A Messiás Ábrahám leszármazottja.

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

27 Terjeszsze ki Isten Jáfetet, lakozzék 
Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a 
Kanaán!

LUKÁCS 3:23 Maga Jézus pedig mintegy 
harmincz esztendõs volt, mikor [tanítani] 
kezdett, ki, a mint állítják vala, a József fia 
vala, [ez pedig] a Hélié,

LUKÁCS 3:24-33
LUKÁCS 3:34 [Ez] Jákóbé, [ez] Izsáké, [ez] 

Ábrahámé, [ez] Táréé, [ez] Nákhoré,
35 [Ez] Sárukhé, [ez] Ragávé, [ez] Fáleké, [ez] 

Eberé, [ez] Saláé,
36 [Ez] Kajnáné, [ez] Arfaksádé, [ez] Semé, [ez] 

Noéé, [ez] Lámekhé,
   

Lásd még: Ézsaiás 11:10; Rómaiakhoz 9:5; Rómaiakhoz 15:12; 
Efézusiakhoz 2:19; Efézusiakhoz 3:6.

1 mózes 3 1 mózes 3 & 9
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E10 A Messiás a pogányok Messiása is.

1 MÓZES 12:3 És megáldom azokat, a 
kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, 
megátkozom azt: és megáldatnak te 
benned a föld minden nemzetségei.

APOSTOLOK 3:25 Ti vagytok a 
prófétáknak és a szövetségnek fiai, melyet 
Isten szerzett a mi atyáinkkal, mondván 
Ábrahámnak: És a te magodban megáldatnak 
a földnek nemzetségei mindnyájan.

26 Az Isten az õ Fiát, Jézust elsõ sorban néktek 
támasztván, elküldé õt, hogy megáldjon 
titeket, mindegyikõtöket megtérítvén 
bûneitekbõl.

Lásd még: Zsoltárok 72:17; Rómaiakhoz 4:11; Galatákhoz 3:8,16,28; 
Kolosséiakhoz 3:11; Jelenések 7:9.

D03 A Messiás, mint a Pap feladatai.

1 MÓZES 14:18 Melkhisédek pedig Sálem 
királya, kenyeret és bort hoza; õ pedig a 
Magasságos Istennek papja vala.

MÁTÉ 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.

27 És vevén a poharat és hálákat adván, adá 
azoknak, ezt mondván: Igyatok ebbõl 
mindnyájan;

28 Mert ez az én vérem, az új szövetségnek 
vére, a mely sokakért kiontatik bûnöknek 
bocsánatára.

29 Mondom pedig néktek, hogy: Mostantól 
fogva nem iszom a szõlõtõkének ebbõl a 
termésébõl mind ama napig, a mikor újan 

iszom azt veletek az én Atyámnak országában.

ZSIDÓKHOZ 6:20 A hová útnyitóul 
bement érettünk Jézus, a ki örökké való fõpap 
lett Melkisédek rendje szerint.

ZSIDÓKHOZ 7:1 Mert ez a 
Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten 
papja, a ki a királyok leverésébõl visszatérõ 
Ábrahámmal találkozván, õt megáldotta,

2 A kinek tizedet is adott Ábrahám mindenbõl: 
a ki elsõben is magyarázat szerint igazság 
királya, azután pedig Sálem királya is, azaz 
békesség királya,

Lásd még: Zsoltárok 110:4; Zsidókhoz 5:6,10; Zsidókhoz 7:1-3.

A01 A Messiás Ábrahám leszármazottja.

1 MÓZES 17:7 És megállapítom az én 
szövetségemet én közöttem és te közötted, 
és te utánad a te magod között annak 
nemzedékei szerint örök szövetségûl, 
hogy legyek tenéked Istened, és a te 
magodnak te utánad.

8 És adom tenéked és a te magodnak 
te utánnad a te bujdosásod földét, 
Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és 
Istenök lészek nékik.

19 Az Isten pedig monda: Kétségnélkûl a te 
feleséged Sára szûl néked fiat, és nevezed 
annak nevét Izsáknak, és megerõsítem 
az én szövetségemet õ vele örökkévaló 
szövetségûl az õ magvának õ utánna.

21 Az én szövetségemet pedig megerõsítem 
Izsákkal, kit néked szûl Sára ez idõkorban 

1 mózes 12 & 14 1 mózes 17
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a következõ esztendõben.

1 MÓZES 21:12 De monda az Isten 
Ábrahámnak: Ne lássék elõtted nehéznek a 
gyermeknek és a szolgálónak dolga; valamit 
mond néked Sára, engedj az õ szavának, 
mert Izsákról neveztetik a te magod.

RÓMAIAKHOZ 9:6 Nem lehet pedig, 
hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert 
nem mindnyájan izráeliták azok, kik Izráeltõl 
valók;

7 Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám 
magvából valók; hanem: Izsákban neveztetik 
néked a te magod.

8 Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az 
ígéret fiait tekinti magul.

9 Mert ígéretnek beszéde ez: Ez idõ tájban 
eljövök, és Sárának fia lesz.

Lásd még: 1 Mózes 21:2,3,6; Galatákhoz 4:28-31.

B02 A Messiás Isten Báránya.

1 MÓZES 22:8 És monda Ábrahám: Az 
Isten majd gondoskodik az égõ áldozatra 
való bárányról, fiam; és mennek vala 
ketten együtt.

JÁNOS 1:29 Másnap látá János Jézust õ 
hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama 
báránya, a ki elveszi a világ bûneit!

Lásd még: János 1:36; 1 Péter 1:19,20; Jelenések 5:6,12; Jelenések 
7:9,13,14.

A01 A Messiás Ábrahám leszármazottja.
E22 A Messiás munkája áldott lesz.

1 MÓZES 22:17 Hogy megáldván 
megáldalak tégedet, és bõségesen 
megsokasítom a te magodat mint az ég 
csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger 
partján van, és a te magod örökség szerint 
fogja bírni az õ ellenségeinek kapuját.

18 És megáldatnak a te magodban a földnek 
minden nemzetségei, mivelhogy engedtél 
az én beszédemnek.

JÁNOS 8:56 Ábrahám a ti atyátok 
örvendezett, hogy meglátja az én napomat; 
látta is, és örült.

APOSTOLOK 3:22 Mert Mózes ezt 
mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt 
néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai 
közül, mint engem; azt hallgassátok 
mindenben, a mit csak szólánd néktek.

23 Lészen pedig, hogy minden lélek, valamely 
nem hallgatánd arra a prófétára, ki fog irtatni 
a nép közül.

24 De a próféták is mindnyájan Sámueltõl és 
a következõktõl fogva, a kik csak szóltak, e 
napokról jövendöltek.

25 Ti vagytok a prófétáknak és a szövetségnek 
fiai, melyet Isten szerzett a mi atyáinkkal, 
mondván Ábrahámnak: És a te magodban 
megáldatnak a földnek nemzetségei 
mindnyájan.

26 Az Isten az õ Fiát, Jézust elsõ sorban néktek 
támasztván, elküldé õt, hogy megáldjon 
titeket, mindegyikõtöket megtérítvén 
bûneitekbõl.

RÓMAIAKHOZ 4:17 (A mint meg van 
írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged ) 

1 mózes 22 1 mózes 22
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az elõtt, az Isten elõtt, a kiben hitt, a ki a 
holtakat megeleveníti, és azokat, a melyek 
nincsenek, elõszólítja mint meglevõket.

18 A ki reménység ellenére reménykedve hitte, 
hogy sok népnek atyjává lesz, a szerint, a mint 
megmondatott: Így lészen a te magod.

2 KORINTUSI 1:20 Mert Istennek 
valamennyi igérete õ benne [lett] igenné [és] 
õ benne [lett] Ámenné az Isten dicsõségére mi 
általunk.

GALATÁKHOZ 3:16 Az ígéretek pedig 
Ábrahámnak adattak és az õ magvának. Nem 
mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem 
mint egyrõl. És a te magodnak, a ki a Krisztus.

17 Ezt mondom pedig, hogy a kötést, melyet 
Isten elõször megerõsített a Krisztusra 
nézve, a négyszázharmincz esztendõ multán 
keletkezett törvény nem teszi erõtelenné, hogy 
megsemmisítse az ígéretet.

18 Mert ha törvénybõl [van] az örökség, akkor 
többé nem ígéretbõl; Ábrahámnak pedig 
ígéret által ajándékozta azt az Isten.

GALATÁKHOZ 3:29 Ha pedig Krisztuséi 
vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és 
ígéret szerint örökösök.

Lásd még: 1 Mózes 12:2,3; 1 Mózes 13:16; 1 Mózes 15:1,5,6; 1 
Mózes 17:1,6,7; 1 Mózes 18:18; 1 Mózes 22:3,10; 1 Mózes 26:4,5; 1 
Mózes 27:28,29; 1 Mózes 28:3,14; 1 Mózes 49:25,26; 5 Mózes 1:10; 

5 Mózes 28:2; Zsoltárok 2:8; Zsoltárok 72:8,9,17; Jeremiás 7:23; 
Jeremiás 33:22; Dániel 2:44,45; Lukács 1:68-75; Efézusiakhoz 1:3; 

Jelenések 11:15.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.

1 MÓZES 26:3 Tartózkodjál ezen a 
földön, és én veled leszek és megáldalak 
téged; mert tenéked és a te magodnak 
adom mind ezeket a földeket, hogy 
megerõsítsem az esküvést, melylyel 
megesküdtem Ábrahámnak a te atyádnak.

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;

ZSIDOKHOZ 6:17  Miért is az Isten, 
kiválóbban megakarván mutatni az ígéret 
örököseinek az ô végzése változhatatlan voltát, 
esküvéssel lépett közbe,

ZSIDOKHOZ 11:9  Hit által lakott az 
ígéret földén, mint idegenben, sátorokban 
lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon 
ígéretnek örökös társaival.

ZSIDOKHOZ 11: 13  Hitben haltak meg 
mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, 
hanem csak távolról látva és üdvözölve 
azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és 
vándorok a földön.

 14 Mert a kik így szólnak, nyilván jelentik, hogy 
hazát keresnek.

 15 És hogyha eszökbe jutott volna az, a melybôl 
kijöttek, volt volna idejök a visszatérésre.

 16 ìgy azonban jobb után vágyódnak, tudniillik 
mennyei után; azért nem szégyenli ôket az 
Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert 
készített nékik várost.

Lásd még: 1Mozes 12:1-3; 13:15-17; 15:18; 17:8; 22:16-18; 
Zsoltárok 32:8; 39:13;Ézsaiás 43:2, 5; 
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A01 A Messiás Ábrahám leszármazottja.
B23 Az Isten és a Messiás kegyelme.
E22 A Messiás munkája áldott lesz.

1 MÓZES 28:14 És a te magod olyan lészen 
mint a földnek pora, és terjeszkedel 
nyugotra és keletre, északra és délre, és te 
benned és a te magodban áldatnak meg a 
föld minden nemzetségei.

APOSTOLOK 3:25 Ti vagytok a 
prófétáknak és a szövetségnek fiai, melyet 
Isten szerzett a mi atyáinkkal, mondván 
Ábrahámnak: És a te magodban megáldatnak 
a földnek nemzetségei mindnyájan.

26 Az Isten az õ Fiát, Jézust elsõ sorban néktek 
támasztván, elküldé õt, hogy megáldjon 
titeket, mindegyikõtöket megtérítvén 
bûneitekbõl.

GALATÁKHOZ 3:8 Elõre látván pedig 
az Írás, hogy Isten hitbõl fogja megigazítani 
a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, 
hogy: Te benned fognak megáldatni minden 
népek.

GALATÁKHOZ 3:16 Az ígéretek pedig 
Ábrahámnak adattak és az õ magvának. Nem 
mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem 
mint egyrõl. És a te magodnak, a ki a Krisztus.

Lásd még: 1 Mózes 12:3; 1 Mózes 18:17,18; 1 Mózes 22:18; 1 Mózes 
26:4; Zsoltárok 72:7.

A02 A Messiás Júda leszármazottja.
D04 A Messiás, mint a Király feladatai.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

1 MÓZES 49:8 Júda! téged magasztalnak 
atyádfiai, kezed ellenségeidnek nyakán 
lesz s meghajolnak elõtted atyáidnak fiai.

9 Oroszlánkölyök Júda; zsákmányt ejtvén, 
felmentél, fiam! Lehevert, lenyúgodott, 
mint a hím oroszlán, és mint nõstény 
oroszlán; ki veri õt fel?

10 Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, 
sem a vezéri pálcza térdei közûl; míg eljõ 
Siló, és a népek néki engednek.

11 Szõlõtõhöz köti szamarát, és nemes 
venyigéhez szamara vemhét, ruháját 
borban mossa, felöltõjét a szõlõ vérében.

12 Bortól veresek szemei, tejtõl fehérek 
fogai.

MÁTÉ 1:1 Jézus Krisztusnak, Dávid 
fiának, Ábrahám fiának nemzetségérõl való 
könyv.

2 Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; 
Jákób nemzé Júdát és testvéreit;

3 Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres 
nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot;

4 Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé 
Naássont; Naásson nemzé Sálmónt;

5 Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé 
Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait;

6 Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé 
Salamont az Uriás feleségétõl;

7 Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé 
Abiját; Abija nemzé Asát;

8 Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; 
Jórám nemzé Uzziást;

9 Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé 
Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást;

10 Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé 
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Ámont; Ámon nemzé Jósiást;
11 Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni 

fogságra vitelkor.
12 A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás 

nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt;
13 Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé 

Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;
14 Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; 

Akim nemzé Eliudot;
15 Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé 

Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot;
16 Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitõl 

született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik.
17 Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól 

Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a 
babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, 
és a babilóni fogságraviteltõl Krisztusig 
tizennégy nemzetség.

LUKÁCS 1:30 És monda néki az angyal: Ne 
félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.

31 És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, 
és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK.

32 Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának 
hivattatik; és néki adja az Úr Isten a 
Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

 
ZSIDÓKHOZ 7:14 Mert nyilvánvaló, 

hogy a mi Urunk Júdából támadott, a mely 
nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes 
a papságról.

JELENÉSEK 5:5 És egy a Vének közül 
monda nékem: Ne sírj: ímé gyõzött a Júda 
nemzetségébõl való oroszlán, Dávid gyökere, 
hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 
hét pecsétét.

Lásd még: 1 Mózes 29:35; 4 Mózes 24:17; 5 Mózes 33:7; 2 Sámuel 
22:41; 1 Krónika 5:2; Zsoltárok 60:7; Zsoltárok 72:8-11; Ézsaiás 9:6; 
Ézsaiás 11:1-5; Ézsaiás 42:1-4; Ézsaiás 49:6,7,22,23; Ézsaiás 55:4,5; 

Ézsaiás 60:1-5; Ézsaiás 63:1-3; Jeremiás 23:5,6; Jeremiás 30:21; 
Hóseás 5:14; Hóseás 11:12; Aggeus 2:7; Máté 17:5; Máté 21:9; 

Lukács 2:30-32; Rómaiakhoz 15:12; 1 Korintusi 15:24,25; Jelenések 
11:15; Jelenések 20.

1 mózes 491 mózes 49

1 MÓZES
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B13 A Messiás hatalma.

2 MÓZES 3:6 És monda: Én vagyok a 
te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, 
Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene. 
Mózes pedig elrejté az õ orczáját, mert fél 
vala az Istenre tekinteni.

MÁTÉ 22:31 A halottak feltámadása 
felõl pedig nem olvastátok-é, a mit az Isten 
mondott néktek, így szólván:

32 Én vagyok az Ábrahám Istene, és az Izsák 
Istene, és a Jákób Istene; az Isten nem 
holtaknak, hanem élõknek Istene.

33 És a sokaság ezt hallván, csodálkozék az õ 
tudományán.

LUKÁCS 20:37 Hogy pedig a halottak 
feltámadnak, Mózes is megjelentette a 
csipkebokornál, mikor az Urat Ábrahám 
Istenének és Izsák Istenének és Jákób 
Istenének mondja.

38 Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az 
élõknek [Istene:] mert mindenek élnek õ néki.

Lásd még: 1 Mózes 17:7,8; 1 Mózes 28:13; 1 Mózes 32:9; 2 Mózes 
3:14,15; 2 Mózes 4:5; 1 Királyok 18:36; Márk 12:26; Apostolok 

7:32; Zsidókhoz 12:21; Jelenések 1:17.

B19 A Messiás rejtélye.

2 MÓZES 3:14 És monda Isten Mózesnek: 
VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így 
szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött 
engem ti hozzátok.

MÁTÉ 22:32 Én vagyok az Ábrahám Istene, 
és az Izsák Istene, és a Jákób Istene; az Isten 
nem holtaknak, hanem élõknek Istene.

LUKÁCS 9:20 És monda nékik: Hát ti 
kinek mondotok engem? Felelvén pedig Péter, 
monda: Az Isten ama Krisztusának.

JÁNOS 6:35 Jézus pedig monda nékik: Én 
vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám 
jõ, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz 
bennem, meg nem szomjúhozik soha.

JÁNOS 8:58 Monda nékik Jézus: Bizony, 
bizony mondom néktek: Mielõtt Ábrahám 
lett, én vagyok.

JÁNOS 11:25 Monda néki Jézus: Én vagyok 
a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha 
meghal is, él;

ZSIDÓKHOZ 13:8 Jézus Krisztus 
tegnap és ma és örökké ugyanaz.

JELENÉSEK 1:8 Én vagyok az Alfa és az 
Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, 
a ki van és a ki vala és a ki eljövendõ, a 
Mindenható.

Lásd még: Zsoltárok 90:2; Példabeszédek 30:4; Ézsaiás 44:6; Máté 
13:11; János 8:12; János 10:9,14; János 14:6; János 15:1; Jelenések 

1:4,17; Jelenések 4:8.

B02 A Messiás Isten Báránya.
I08 A húsvéti ünnep a Messiás munkájára 

utal.

2 MÓZES 12:5 A bárány ép, hím, egy 
esztendõs legyen; a juhok közûl vagy a 
kecskék közûl vegyétek.

6 És legyen nálatok õrizet alatt e hónap 
tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izráel 
községének egész gyülekezete estennen.

2 MÓZES 

2 mózes 3 2 mózes 3 & 12
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7 És vegyenek a vérbõl, és azokban a 
házakban, a hol azt megeszik, hintsenek a 
két ajtófélre és a szemöldökfára.

8 A húst pedig egyék meg azon éjjel, tûzön 
sütve, kovásztalan kenyérrel és keserû 
fûvekkel egyék meg azt.

9 Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben 
fõtten, hanem tûzön sütve, a fejét, 
lábszáraival és belsejével együtt.

10 És ne hagyjatok belõle reggelre, vagy 
a mi megmarad belõle reggelre, tûzzel 
égessétek meg.

11 És ilyen módon egyétek azt meg: 
Derekaitokat felövezve, saruitok 
lábaitokon és pálczáitok kezetekben, és 
nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr 
páskhája az.

12 Mert általmégyek Égyiptom földén ezen 
éjszakán és megölök minden elsõszülöttet 
Égyiptom földén, az embertõl kezdve 
a baromig, és Égyiptom minden istene 
felett ítéletet tartok, én, az Úr.

13 És a vér jelül lesz néktek a házakon, a 
melyekben ti lesztek, s meglátom a vért 
és elmegyek mellettetek és nem lesz 
rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor 
megverem Égyiptom földét.

14 És legyen ez a nap néktek emlékezetül, 
és innepnek szenteljétek azt az Úrnak 
nemzetségrõl nemzetségre; örök 
rendtartás szerint ünnepeljétek azt.

22 És vegyetek egy kötés izsópot és 
mártsátok a vérbe, a mely az edényben 
van, és hintsétek meg a szemöldökfát és 
a két ajtófelet abból a vérbõl, a mely az 
edényben van; ti közûletek pedig senki se 
menjen ki az õ házának ajtaján reggelig.

23 Mikor általmegy az Úr, hogy megverje 
az Égyiptombelieket és meglátja a vért a 

szemöldökfán és a két ajtófélen: elmegy 
az Úr az ajtó mellett és nem engedi, 
hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti 
házaitokba.

24 Megtartsátok azért ezt a dolgot, 
rendtartás gyanánt, magadnak és fiaidnak 
mindörökre.

JÁNOS 1:29 Másnap látá János Jézust õ 
hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama 
báránya, a ki elveszi a világ bûneit!

1 KORINTUSI 5:7 Tisztítsátok el azért 
a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a 
minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert 
hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, 
megáldoztatott érettünk.

EFÉZUSIAKHOZ 1:7 A kiben van a 
mi váltságunk az Õ vére által, a bûnöknek 
bocsánata az Õ kegyelmének gazdagsága 
szerint.

ZSIDÓKHOZ 9:11 Krisztus pedig 
megjelenvén, mint a jövendõ javaknak 
fõpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem 
kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron 
keresztül,

12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem 
az õ tulajdon vére által ment be egyszer s 
mindenkorra a szentélybe, örök váltságot 
szerezve.

13 Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg 
a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, 
megszentel a testnek tisztaságára:

14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki 
örökké való Lélek által önmagát áldozta 
fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti 
lelkiismereteteket a holt cselekedetektõl, hogy 
szolgáljatok az élõ Istennek.

2 MÓZES

2 mózes 12 2 mózes 12
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ZSIDÓKHOZ 10:29 Gondoljátok meg, 
mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak 
ítéltetik az, a ki az Isten Fiát megtapodja, és a 
szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, 
tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét 
bántalmazza?

ZSIDÓKHOZ 11:28 Hit által rendelte a 
páskát és a vérnek kiontását, hogy az öldöklõ 
ne illesse az õ elsõszülötteiket.

1 PÉTER 1:18 Tudván, hogy nem veszendõ 
holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg 
a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekbõl;

19 Hanem drága véren, mint hibátlan és 
szeplõtlen bárányén, a Krisztusén:

Lásd még: 2 Mózes 12:7; 3 Mózes 23:4,5; 4 Mózes 19:18; Zsoltárok 
51:7; Máté 26:17-19,30; Márk 14:12-16; János 1:36; Zsidókhoz 

9:7,19; Zsidókhoz 10:14; Zsidókhoz 12:24; Jelenések 5:6-13; Jelenések 
21:22,23.

F13 A Messiás szenvedésének részletei.

2 MÓZES 12:46 Egy házban egyék meg; a 
házból ki ne vígy a húsból, és csontot se 
törjetek össze abban.

JÁNOS 19:36 Mert azért lettek ezek, hogy 
beteljesedjék az írás: Az õ csontja meg ne 
törettessék.

Lásd még: 4 Mózes 9:12; Zsoltárok 34:21; János 19:33.

B22 Az Isten és a Messiás jósága.

2 MÓZES 15:1 Akkor éneklé Mózes és 
az Izráel fiai ezt az éneket az Úrnak, és 
szólának mondván: Éneklek az Úrnak, mert 
fenséges õ, lovat lovasával tengerbe vetett.

2 Erõsségem az Úr és énekem, szabadítómmá 
lõn nekem; ez az én Istenem, õt dicsérem, 
atyámnak Istene, õt magasztalom.

JELENÉSEK 15:3 És énekelik vala Mózesnek 
az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak 
énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak 
a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak 
és igazak a te útaid, óh szentek Királya!

Lásd még: Zsoltárok 22:4 ; Zsoltárok 132:5; Ézsaiás 66:1; Apostolok 
4:12; Efézusiakhoz 2:21,22; Jelenések 5:9-14; Jelenések 19:1.

A08 A Messiás nevei és tisztségei.
B16 A Messiás hatalma és ereje.

2 MÓZES 17:6 Ímé én oda állok te elõdbe 
a sziklára a Hóreben, és te sujts a sziklára, 
és víz jõ ki abból, hogy igyék a nép. És úgy 
cselekedék Mózes Izráel vénei szeme láttára.

1 KORINTUSI 10:1 Nem akarom 
pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi 
atyáink mindnyájan a felhõ alatt voltak, és 
mindnyájan a tengeren mentek által;

2 És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a 
felhõben és a tengerben;

3 És mindnyájan egy lelki eledelt ettek;
4 És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak 

a lelki kõsziklából, a mely követi vala õket, e 
kõszikla pedig a Krisztus volt.

Lásd még: János 4:10,14; János 7:37; Jelenések 22:17.

2 MÓZES

2 mózes 12 2 mózes 15 & 17



41

A05 A Messiás kapcsolata az Atyjával.

2 MÓZES 23:20 Ímé én Angyalt bocsátok 
el te elõtted, hogy megõrízzen téged az 
útban, és bevigyen téged arra a helyre, a 
melyet elkészítettem.

21 Vigyázz magadra elõtte, és hallgass az õ 
szavára; meg ne bosszantsd õt, mert nem 
szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az 
én nevem van õ benne.

MALAKIÁS 3:1 Ímé, elküldöm én az én 
követemet, és megtisztítja elõttem az útat, és 
mindjárt eljön az õ templomába az Úr, a kit 
ti kerestek, és a szövetségnek követe, a kit ti 
kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek 
Ura.

MÁTÉ 17:5 Mikor õ még beszél vala, ímé, 
fényes felhõ borítá be õket; és ímé szózat lõn a 
felhõbõl, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a 
kiben én gyönyörködöm: õt hallgassátok.

JÁNOS 10:30 Én és az Atya egy vagyunk.

JÁNOS 10:36 Arról mondjátok-é ti, a kit 
az Atya megszentelt és elküldött e világra: 
Káromlást szólsz; mivelhogy azt mondám: Az 
Isten Fia vagyok?!

37 Ha az én Atyám dolgait nem cselekszem, ne 
higyjetek nékem;

38 Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem 
hisztek is, higyjetek a cselekedeteknek: hogy 
megtudjátok és elhigyjétek, hogy az Atya én 
bennem van, és én õ benne vagyok.

JÁNOS 17:6 Megjelentettem a te nevedet 
az embereknek, a kiket e világból nékem adtál: 
tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te 
beszédedet megtartották.

JÁNOS 17:26 És megismertettem õ velök 
a te nevedet, és megismertetem; hogy az a 
szeretet legyen õ bennök, a mellyel engem 
szerettél, és én [is] õ bennök [legyek.]

Lásd még: 1 Mózes 48:16; 2 Mózes 3:2-6; 2 Mózes 14:19; 2 Mózes 
32:34; 2 Mózes 33:2,14,15; 4 Mózes 20:16; Józsué 5:13,14; 
Zsoltárok 2:12; Ézsaiás 9:6; Ézsaiás 42:8; Ézsaiás 63:9; János 

10:30,38; János 12:28; János 14:9,10; Kolosséiakhoz 2:9; Zsidókhoz 
3:10,11,16; Zsidókhoz 10:26-29; Zsidókhoz 12:25; Jelenések 1:8.

E18 Isten az o népével lakozik.
     
2 MÓZES 25:8 És készítsenek nékem szent 

hajlékot, hogy õ közöttök lakozzam.
9 Mindenestõl úgy csináljátok, a mint én 

megmutatom néked a hajléknak formáját, 
és annak minden edényeinek formáját.

22 Ott jelenek meg néked, és szólok hozzád 
a fedél tetejérõl, a két Kérub közül, 
melyek a bizonyság ládája felett vannak, 
mindazokról, a miket általad parancsolok 
az Izráel fiainak.

LUKÁCS 7:16 És elfogá mind azokat a 
félelem, és dicsõíték az Istent, mondván: 
Nagy próféta támadt mi köztünk; és: Az Isten 
megtekintette az õ népét.

JÁNOS 1:14 És az Íge testté lett és lakozék 
mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes 
vala kegyelemmel és igazsággal.

APOSTOLOK 7:44 A bizonyságnak 
sátora a mi atyáinknál volt a pusztában, a 
mint parancsolta az, a ki mondotta Mózesnek, 
hogy azt arra a mintára csinálja, melyet látott 
vala.

2 MÓZES

2 mózes 23 2 mózes 23 & 25
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45 Melyet a mi atyáink átvévén, be is hoztak 
Józsuéval, mikor birodalmukba vették a 
pogányokat, kiket kiûzött az Isten a mi 
atyáink színe elõl, mind a Dávidnak napjaiig;

46 Ki kegyelmet talált az Isten elõtt, és 
könyörgött, hogy hajlékot találhasson a Jákób 
Istenének.

47 Salamon építe pedig néki házat.
48 De ama Magasságos nem kézzel csinált 

templomokban lakik, mint a próféta mondja:
49 A menny nékem ülõszékem, a föld pedig az én 

lábaimnak zsámolya; micsoda házat építhettek 
nékem? azt mondja az Úr, vagy melyik az én 
nyugodalmamnak helye?

ZSIDÓKHOZ 9:2 Mert sátor 
építtetett, az elsõ, a melyben [vala] a 
gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek 
felrakása; ezt nevezték szenthelynek.

3 A második kárpiton túl pedig az a sátor, 
melyet neveztek szentek szentének,

4 Melyben vala az arany füstölõ oltár és a 
szövetség ládája beborítva minden felõl 
aranynyal, ebben a mannás aranykorsó és 
Áron kihajtott vesszeje meg a szövetség táblái,

5 Fölötte pedig a dicsõség kérubjai, 
beárnyékolva a fedelet, a mikrõl most nem 
szükséges külön szólani.

ZSIDÓKHOZ 9:11 Krisztus pedig 
megjelenvén, mint a jövendõ javaknak 
fõpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem 
kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron 
keresztül,

12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem 
az õ tulajdon vére által ment be egyszer s 
mindenkorra a szentélybe, örök váltságot 
szerezve.

JELENÉSEK 21:3 És hallék nagy szózatot, a 

mely ezt mondja vala az égbõl: Ímé az Isten 
sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és 
azok az õ népei lesznek, és maga az Isten lesz 
velök, az õ Istenök.

Lásd még: 1 Mózes 18:33; 2 Mózes 15:2; 2 Mózes 20:24; 2 Mózes 
29:42,43; 2 Mózes 30:6; 2 Mózes 31:18; 2 Mózes 36:2; 3 Mózes 

4:6; 3 Mózes 16:2; 4 Mózes 7:89; 5 Mózes 5:26-31; Zsoltárok 80:2; 
Ézsaiás 12:6; Ézsaiás 37:16; Zakariás 2:10; Zakariás 8:3; 2 Korintusi 

6:16; Zsidókhoz 8:5; Zsidókhoz 9:9.

D03 A Messiás, mint a Pap feladatai.

2 MÓZES 28:12 És tedd e két követ az 
efód vállkötõire, az Izráel fiaira való 
emlékeztetés kövei gyanánt, hogy 
emlékeztetõül hordozza Áron azoknak 
neveit az õ két vállán az Úr elõtt.

ZSIDÓKHOZ 7:24 De ennek, 
minthogy örökké megmarad, változhatatlan a 
papsága.

25 Ennekokáért õ mindenképen idvezítheti is 
azokat, a kik õ általa járulnak Istenhez, mert 
mindenha él, hogy esedezzék érettök.

26 Mert ilyen fõpap illet vala minket, szent, 
ártatlan, szeplõtelen, a bûnösöktõl elválasztott, 
és a ki az egeknél magasságosabb lõn,

27 A kinek nincs szüksége, mint a fõpapoknak, 
hogy napról-napra elõbb a saját bûneiért 
vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert 
ezt egyszer megcselekedte, maga-magát 
megáldozván.

28 Mert a törvény gyarló embereket rendel 
fõpapokká, de a törvény után való esküvés 
beszéde örök tökéletes Fiút.

Lásd még: Zakariás 6:13; Lukács 1:54,72.

2 MÓZES

2 mózes 25 2 mózes 25 & 28
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D03 A Messiás, mint a Pap feladatai.

2 MÓZES 28:29 És viselje Áron az Izráel 
fiainak neveit az ítélet hósenén, az õ szíve 
felett, a mikor bemegy a szenthelyre, 
emlékeztetõûl az Úr elõtt szüntelen.

ZSIDÓKHOZ 8:6 Most azonban 
annyival kiválóbb szolgálatot nyert, a 
mennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, a 
mely jobb ígéretek alapján köttetett.

ZSIDÓKHOZ 9:24 Mert nem kézzel 
csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába 
ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, 
hogy most Isten színe elõtt megjelenjék 
érettünk.

D03 A Messiás, mint a Pap feladatai.

2 MÓZES 28:36 Csinálj egy lapot is tiszta 
aranyból, és mesd ki arra, mint a pecsétet 
metszik: Szentség az Úrnak.

EFÉZUSIAKHOZ 5:27 Hogy majd 
Önmaga elébe állítsa dicsõségben az egyházat, 
úgy hogy azon ne legyen szeplõ, vagy 
sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy 
legyen szent és feddhetetlen.

Lásd még: 2 Mózes 39:30; 3 Mózes 8:9; 3 Mózes 10:3; Zakariás 
14:20.

D03 A Messiás, mint a Pap feladatai.

2 MÓZES 28:37 És kösd azt kék zsinórra, 
hogy legyen az a süvegen; a süvegnek 
elõrészén legyen az.

38 És legyen az az Áronnak homlokán, hogy 
Áron viselje a szent áldozatok körûl elkövetett 
vétket, a melyeket az Izráel fiai mindenféle 
szent adományaikban szentelnek. Legyen 
azért szüntelen a homlokán, hogy kedvesekké 
tegye õket az Úr elõtt.

ZSIDÓKHOZ 4:14 Lévén annakokáért 
nagy fõpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, 
az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.

Lásd még: 3 Mózes 1:4; 3 Mózes 22:27; 3 Mózes 23:11; Ézsaiás 
53:6,11,12; Zakariás 3:1-5; Zakariás 14:20; János 1:29; 2 Korintusi 

5:21; Zsidókhoz 9:28; 1 Péter 2:5,24; 1 Péter 3:18.

E18 Isten az o népével lakozik.

2 MÓZES 29:45 És az Izráel fiai között 
lakozom, és nékik Istenök lészek.

46 És megtudják, hogy én, az Úr vagyok az 
õ Istenök, a ki kihoztam õket Égyiptom 
földérõl, hogy közöttök lakozhassam, én, 
az Úr az õ Istenök.

2 MÓZES 25:8 És készítsenek nékem szent 
hajlékot, hogy õ közöttök lakozzam.

2 MÓZES 40:34 És a felhõ befedezé a 
gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsõsége 
betölté a hajlékot.

ZAKARIÁS 2:10 Örülj és örvendezz, Sionnak 
leánya, mert ímé elmegyek és közötted 
lakozom! így szól az Úr.

2 MÓZES

2 mózes 28 2 mózes 28 & 29
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JÁNOS 1:14 És az Íge testté lett és lakozék 
mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes 
vala kegyelemmel és igazsággal.

JÁNOS 14:17 Az igazságnak ama Lelkét: a 
kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja 
õt és nem ismeri õt; de ti ismeritek õt, mert 
nálatok lakik, és bennetek marad.

20 Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én 
az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és 
én ti bennetek.

23 Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret 
engem, megtartja az én beszédemet: és az én 
Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál 
lakozunk.

2 KORINTUSI 6:16 Vagy mi egyezése 
Isten templomának bálványokkal? Mert ti az 
élõ Istennek temploma vagytok, a mint az 
Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük 
járok; és leszek nékik Istenök, és õk én népem 
lesznek.

EFÉZUSIAKHOZ 2:22 A kiben ti is együtt 
építtettek Isten hajlékává a Lélek által.

JELENÉSEK 21:3 És hallék nagy szózatot, a 
mely ezt mondja vala az égbõl: Ímé az Isten 
sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és 
azok az õ népei lesznek, és maga az Isten lesz 
velök, az õ Istenök.

Lásd még: 3 Mózes 26:12; 4 Mózes 9:15; 5 Mózes 18:15; 1 Királyok 
8:10,11; 2 Krónika 7:1-3.

B23 Az Isten és a Messiás kegyelme.

2 MÓZES 33:19 És monda az Úr: 
Megteszem, hogy az én dicsõségem a 
te orczád elõtt menjen el, és kiáltom 
elõtted az Úr nevét: És könyörülök, a 
kin könyörülök, kegyelmezek, a kinek 
kegyelmezek.

RÓMAIAKHOZ 9:15 Mert Mózesnek ezt 
mondja: Könyörülök azon, a kin könyörülök, 
és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek.

16 Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem 
nem azé, a ki fut, hanem a könyörülõ Istené.

17 Mert azt mondja az írás a Faraónak, 
hogy: Azért támasztottalak téged, hogy 
megmutassam benned az én hatalmamat, és 
hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.

18 Annakokáért a kin akar könyörül, a kit pedig 
akar, megkeményít.

RÓMAIAKHOZ 9:23 És hogy 
megismertesse az õ dicsõségének gazdagságát 
az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített 
a dicsõségre, [mit szólhatsz ellene?]

2 MÓZES

2 mózes 29 2 mózes 33
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I01 Az égo- és ételáldozatok a Messiás 
munkáját jelképezik - ezeknek kellemes 
illatuk van.

3 MÓZES 1:5 És ölje meg a tulkot az Úr 
elõtt, az Áron fiai pedig, a papok, vigyék fel a 
vért, és hintsék a vért köröskörûl az oltárra, a 
mely a gyülekezet sátorának nyílásánál van.

13 A belet és a lábszárakat mossa meg 
vízben, a pap pedig áldozza meg az 
egészet és füstölögtesse el az oltáron 
égõáldozatul. Ez a tûzáldozat kedves 
illatú az Úrnak.

3 MÓZES 2:1 Mikor valaki ételáldozatot 
akar áldozni az Úrnak, lisztlángból 
áldozzék, és öntsön arra olajat, és temjént 
is tegyen arra.

2 És vigye azt az Áron fiaihoz, a papokhoz, 
és vegyen ki abból egy tele marokkal; 
annak lisztlángjából és olajából, az egész 
temjénével együtt, és füstölögtesse el a 
pap az oltáron annak emlékeztetõ részéül. 
Ez a tûzáldozat kedves illatú az Úrnak.

ZSOLTÁROK 141:2 Mint jóillatú 
füst jusson elõdbe imádságom, [s] kezem 
felemelése estvéli áldozat [legyen.]

HÓSEÁS 6:6 Mert szeretetet kivánok én és 
nem áldozatot: az Istennek ismeretét inkább, 
mintsem égõáldozatokat.

JÁNOS 1:14 És az Íge testté lett és lakozék 
mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes 
vala kegyelemmel és igazsággal.

JÁNOS 17:1 Ezeket beszélte Jézus; és 

felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, 
eljött az óra; dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a 
te Fiad is dicsõítsen téged;

JÁNOS 17:4 Én dicsõítettelek téged e 
földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám 
bíztál, hogy végezzem azt.

5 És most te dicsõíts meg engem, Atyám, te 
magadnál azzal a dicsõséggel, a melylyel 
bírtam te nálad a világ létele elõtt.

ZSIDÓKHOZ 9:14 Mennyivel inkább 
Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek 
által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: 
megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt 
cselekedetektõl, hogy szolgáljatok az élõ 
Istennek.

Lásd még: 1 Mózes 8:21; 2 Mózes 29:18,25,41; 3 Mózes 2:2,9,12; 
3 Mózes 3:5,16; 3 Mózes 4:31; 3 Mózes 6:15,21; 3 Mózes 8:21,28; 
3 Mózes 17:6; 3 Mózes 23:13,18; 4 Mózes 15:3,7,10,13,14,24; 4 
Mózes 18:17; 4 Mózes 28:2,6,8,13,36; 4 Mózes 29:2,6,8,13,36; 
Ézsaiás 1:13; Máté 12:7; Márk 12:33; János 4:34; János 6:38; 

Jelenések 5:8; Jelenések 8:3,4.

I04 A béke felajánlás és a hálaadási áldozat 
a Messiás munkáját jelképezi.

3 MÓZES 3:1 Hogyha hálaáldozattal 
áldozik valaki, ha tulokfélébõl, akár 
hímmel, akár nõsténynyel áldozik: ép 
barmot vigyen az Úr elé.

2 És tegye a kezét az õ áldozatjának fejére, 
és ölje meg azt a gyülekezet sátorának 
nyílásánál, és Áron fiai, a papok, öntsék a 
vért köröskörül az oltárra.

3 Azután vigyen a hálaáldozatból 
tûzáldozatot az Úrnak: a kövérjét, a mely 
a belet takarja, és mindazt a kövérjét, a 
mely a belek között van.

3 MÓZES

3 mózes 1 3 mózes 1 & 3
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4 A két vesét is, és a rajtuk lévõ kövérséget, 
a mely a véknyaknál van, és a májon lévõ 
hártyát a vesékkel együtt vegye el.

5 És füstölögtessék el azt Áron fiai az 
oltáron az égõáldozattal együtt a tûzön 
lévõ fán: tûzáldozat ez, kedves illatú az 
Úrnak.

16 És füstölögtesse el azokat a pap az oltáron 
tûzáldozati eledelül, kedves illatul. A 
kövérje mind az Úré [legyen].

3 MÓZES 7:11 Ez pedig a hálaáldozat 
törvénye, a melyet áldoznak az Úrnak.

12 Ha dicsõítésül áldozza azt valaki, a dicsõítés 
áldozatjával együtt áldozzék olajjal elegyített 
kovásztalan lepényeket, és olajjal megkent 
kovásztalan pogácsákat, és lisztlángból gyúrt, 
olajjal elegyített lepényeket.

5 MÓZES 27:7 Áldozzál hálaáldozatokat is, és 
egyél ott, és vigadozzál az Úr elõtt, a te Istened 
elõtt.

LUKÁCS 22:15 És monda nékik: Kívánva 
kívántam a husvéti bárányt megenni veletek, 
melõtt én szenvednék:

LUKÁCS 22:19 És minekutána a kenyeret 
vette, hálákat adván megszegé, és adá nékik, 
mondván: Ez az én testem, mely ti érettetek 
adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

JÁNOS 4:32 Õ pedig monda nékik: Van 
nékem eledelem, a mit egyem, a mit ti nem 
tudtok.

33 Mondának azért a tanítványok egymásnak: 
Hozott-é néki valaki enni?

34 Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy 

annak akaratját cselekedjem, a ki elküldött 
engem, és az õ dolgát elvégezzem.

JÁNOS 6:51 Én vagyok amaz élõ kenyér, a 
mely a mennybõl szállott alá; ha valaki eszik 
e kenyérbõl, él örökké. És az a kenyér pedig, 
a melyet én adok, az én testem, a melyet én 
adok a világ életéért.

52-57
58 Ez az a kenyér, a mely a mennybõl szállott alá; 

nem úgy, a mint a ti atyáitok evék a mannát és 
meghalának: a ki ezt a kenyeret eszi, él örökké.

1 KORINTUSI 10:16 A hálaadásnak 
pohara, a melyet megáldunk, nem a Krisztus 
vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet 
megszegünk, nem a Krisztus testével való 
közösségünk-é?

1 KORINTUSI 11:23 Mert én az Úrtól 
vettem, a mit néktek elõtökbe is adtam: 
hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen 
elárultaték, vette a kenyeret,

24 És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: 
Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti 
érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre.

25 Hasonlatosképen a pohárt is vette, 
minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E 
pohár amaz új testamentom az én vérem által; 
ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az 
én emlékezetemre.

26 Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és 
isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, 
a míg eljövend.

27 Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy 
issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és 
vére ellen.

28 Próbálja meg azért az ember magát, és úgy 
egyék abból a kenyérbõl, és úgy igyék abból a 

3 MÓZES

3 mózes 3 3 mózes 3
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pohárból,
29 Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet 

eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli 
meg az Úrnak testét.

ZSIDÓKHOZ 13:15 Annakokáért 
õ általa vigyünk dícséretnek áldozatát 
mindenkor Isten elé, azaz az õ nevérõl vallást 
tevõ ajkaknak gyümölcsét.

1 PÉTER 2:5 Ti magatok is mint élõ kövek 
épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, 
hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek 
kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.

Lásd még: 2 Mózes 24:11; 3 Mózes 7:18-21; 1 Sámuel 9:12; 1 
Sámuel 16:3; 1 Királyok 8:62; Zsoltárok 27:6; Zsoltárok 50:14; 

Zsoltárok 96:8; Zsoltárok 107:22; Zsoltárok 116:17; Ezékiel 43:27; 
Lukács 11:41; Rómaiakhoz 14:14,17; Efézusiakhoz 5:20; Galatákhoz 

5:22; Filippiekhez 4:18; Titus 1:15; Zsidókhoz 13:16; János 1:6-9.

B02 A Messiás Isten Báránya.
I05 A bunért való áldozat a Messiás 

munkáját jelképezi.

Egy pap bűne:

3 MÓZES 4:3 Ha a felkent pap vétkezik, 
a népnek romlására: hozzon az õ bûnéért, 
a melyet elkövetett, egy tulkot, fiatal ép 
marhát az Úrnak bûnáldozatul.

4 És vigye a tulkot a gyülekezet sátorának 
nyílásához, az Úr elé, és tegye a kezét a 
tuloknak fejére, és a tulkot ölje meg az Úr 
elõtt.

5 És vegyen a felkent pap a tuloknak 
vérébõl, és vigye be azt a gyülekezet 
sátorába.

6 És mártsa be a pap az õ újját a vérbe, 
és hintsen a vérbõl hétszer az Úr elõtt a 

szent hajléknak függönye felé.
7 És tegyen a pap a vérbõl az Úr elõtt a 

fûszerekbõl való füstölõ oltár szarvaira, 
a mely ott van a gyülekezet sátorában; a 
tulok vérét pedig mind öntse az egészen 
égõáldozat oltárának aljára, a mely a 
gyülekezet sátorának nyílásánál van.

3 MÓZES 4:8-11

3 MÓZES 4:12 És mind az egész tulkot 
vigye ki a táboron kivül tiszta helyre, a hová 
a hamut öntik: és égesse el azt a fán, tûzben; 
ott égessék meg, a hová a hamut öntik.

Egy ember bűne - tudatlanság:

3 MÓZES 4:27 Ha pedig a föld népe közül 
vétkezik valaki tévedésbõl, mivelhogy 
az Úrnak valamelyik parancsolatja ellen 
olyat cselekeszik, a mit nem kellett volna 
cselekedni, és bûnössé lesz;

28 Ha tudtára esik néki az õ bûne, a melyet 
elkövetett: vigyen áldozatul az õ bûnéért, a 
melyet elkövetett, egy ép nõstény kecskét.

29 És tegye a kezét a bûnért való áldozat 
fejére, és ölje meg a bûnért való áldozatot 
az egészen égõáldozat helyén.

ÉZSAIÁS 53:6 Mindnyájan, mint juhok 
eltévelyedtünk, kiki az õ útára tértünk; de az 
Úr mindnyájunk vétkét õ reá veté.

7 Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem 
nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre 
vitetik, és mint juh, mely megnémul az õt 
nyírõk elõtt; és száját nem nyitotta meg!

ÉZSAIÁS 53:10 És az Úr akarta õt megrontani 
betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, 
magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr 
akarata az õ keze által jó szerencsés lesz.

3 MÓZES

3 mózes 3 & 4 3 mózes 4
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11 Mert lelke szenvedése folytán látni fog, [és] 
megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat 
megigazít, és vétkeiket õ viseli.

JÁNOS 1:29 Másnap látá János Jézust õ 
hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama 
báránya, a ki elveszi a világ bûneit!

JÁNOS 1:36 És ránézvén Jézusra, a mint 
[ott] jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya!

APOSTOLOK 8:32 Az írásnak helye 
pedig, melyet olvasott, ez vala: Mint juh 
viteték mészárszékre, és mint a bárány az õ 
nyírõje elõtt néma, azonképen nem nyitotta 
fel az õ száját.

ZSIDÓKHOZ 7:26 Mert ilyen fõpap 
illet vala minket, szent, ártatlan, szeplõtelen, 
a bûnösöktõl elválasztott, és a ki az egeknél 
magasságosabb lõn,

ZSIDÓKHOZ 9:12 És nem bakok 
és tulkok vére által, hanem az õ tulajdon 
vére által ment be egyszer s mindenkorra a 
szentélybe, örök váltságot szerezve.

13 Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg 
a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, 
megszentel a testnek tisztaságára:

14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki 
örökké való Lélek által önmagát áldozta 
fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti 
lelkiismereteteket a holt cselekedetektõl, hogy 
szolgáljatok az élõ Istennek.

ZSIDÓKHOZ 9:21 Majd a sátort is 
és az istentiszteletre való összes edényeket 
hasonlóképen meghintette vérrel.

22 És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a 
törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen 

bûnbocsánat.
23 Annakokáért szükséges, hogy a mennyei 

dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztíttassanak 
meg, magok a mennyei dolgok azonban 
ezeknél különb áldozatokkal.

24 Mert nem kézzel csinált szentélybe, az 
igazinak csak másolatába ment be Krisztus, 
hanem magába a mennybe, hogy most Isten 
színe elõtt megjelenjék érettünk.

25 Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, 
mint a hogy a fõpap évenként bemegy a 
szentélybe idegen vérrel;

ZSIDÓKHOZ 10:4 Mert lehetetlen, 
hogy a bikák és bakok vére eltörölje a 
bûnöket.

5 Azért a világba bejövetelekor így szól: 
Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet 
alkottál nékem,

6 Égõ és bûnért való áldozatokat nem kedveltél.
7 Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv 

fejezetében írva vagyon rólam), hogy 
cselekedjem óh Isten a te akaratodat.

8 Fentebb mondván, hogy áldozatot és 
ajándékot és égõ, meg bûnért való áldozatokat 
nem akartál, sem nem kedveltél a melyeket a 
törvény szerint visznek,

9 Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy 
cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsõt, 
hogy meghagyja a másodikat,

10 A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer 
s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének 
megáldozása által.

11 És minden pap naponként szolgálatban áll és 
gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, a 
melyek sohasem képesek eltörölni a bûnöket.

12 Õ azonban, egy áldozattal áldozván a bûnökért, 
mindörökre ûle az Istennek jobbjára,

13 Várván ímmár, míg lábainak zsámolyául 
vettetnek az õ ellenségei.

3 MÓZES

3 mózes 4 3 mózes 4
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14 Mert egyetlenegy áldozatával örökre 
tökéletesekké tette a megszentelteket.

ZSIDÓKHOZ 13:11 Mert a mely állatok 
vérét a fõpap beviszi a szentélybe a bûnért, 
azoknak testét megégetik a táboron kívül.

12 Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az 
õ tulajdon vére által a népet, a kapun kívül 
szenvedett.

13 Menjünk ki tehát õ hozzá a táboron kívül, az 
õ gyalázatát hordozván.

1 PÉTER 1:18 Tudván, hogy nem veszendõ 
holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg 
a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekbõl;

19 Hanem drága véren, mint hibátlan és 
szeplõtlen bárányén, a Krisztusén:

20 A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ 
megalapítása elõtt, megjelent pedig az idõk 
végén ti érettetek,

JELENÉSEK 5:6 És láték a királyiszék és a 
négy lelkes állat között és a Vének között egy 
Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva 
és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a 
mely elküldetett az egész földre.

7 És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben 
ülõnek jobbkezébõl.

8 És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat 
és a huszonnégy Vén leborula a Bárány elõtt, 
mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, 
jóillatokkal tele, a mik a szentek imádságai.

9 És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, 
hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak 
pecséteit: mert megölettél, és megváltottál 
minket Istennek a te véred által, minden 
ágazatból és nyelvbõl és népbõl és nemzetbõl,

Lásd még: Máté 18:21,22; Rómaiakhoz 3:24-26; Rómaiakhoz 8:1-4; 
Galatákhoz 4:4; Zsidókhoz 1:3; Zsidókhoz 10:29; 1 Péter 2:22-24; 1 

Péter 3:18; János 1:7-9; Jelenések 7:9,10.

I02 Az égoáldozat a Messiás munkáját 
szemlélteti - ez egy önkéntes felajánlás.

3 MÓZES 7:16 Hogyha fogadásból vagy 
szabadakaratból áldozza valaki az õ 
áldozatát, a mely napon áldozza azt, azon a 
napon egyék meg az õ áldozatát; a mi pedig 
megmarad abból, másnap egyék meg.

2 MÓZES 35:21 És eljöve mindenki, a kit a 
szíve indíta, és a kit lelke hajt vala, és hozának 
áldozatot az Úrnak, a gyülekezet hajlékának 
készítéséhez, és annak minden szolgálatához, 
és a szent ruhákhoz valókat.

22 És jövének férfiak és asszonyok együtt, mind, 
a kit szíve indított, hozának kapcsokat, 
függõket, gyûrûket, karpereczet, mindenféle 
arany eszközöket; a férfiak is, mind a kik 
aranyból hoztak áldozatot az Úrnak.

3 MÓZES 22:21 És ha valaki hálaáldozattal 
áldozik az Úrnak, akár fogadásának 
teljesítésére, akár szabad akaratból, akár 
tulokfélébõl, akár juhfélébõl: ép legyen, hogy 
kedves legyen; semmi fogyatkozás ne legyen 
abban.

ZSOLTAROK 40:8   Akkor azt 
mondtam: ime jovok; a konyvtekercsben irva 
van felolem,

ZSOLTÁROK 66:13 Elmegyek 
házadba égõáldozatokkal, lefizetem néked 
fogadásaimat,

ÉZSAIÁS 53:7 Kínoztatott, pedig alázatos volt, 
és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely 
mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul 
az õt nyírõk elõtt; és száját nem nyitotta meg!

3 MÓZES

3 mózes 4 3 mózes 4 & 7 
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LUKÁCS 3:22 És leszálla õ reá a Szent Lélek 
testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat 
lõn mennybõl, ezt mondván: Te vagy amaz én 
szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm!

JÁNOS 2:17 Megemlékezének pedig az õ 
tanítványai, hogy meg van írva: A te házadhoz 
való féltõ szeretet emészt engem.

JÁNOS 3:16 Mert úgy szerette Isten e 
világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.

JÁNOS 10:17 Azért szeret engem az Atya, 
mert én leteszem az én életemet, hogy újra 
felvegyem azt.

18 Senki sem veszi azt el én tõlem, hanem én 
teszem le azt én magamtól. Van hatalmam 
letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni 
azt. Ezt a parancsolatot vettem az én 
Atyámtól.

JÁNOS 17:4 Én dicsõítettelek téged e 
földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám 
bíztál, hogy végezzem azt.

2 KORINTUSI 8:9 Mert ismeritek a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy 
gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti 
az õ szegénysége által meggazdagodjatok.

FILIPPIEKHEZ 2:7 Hanem önmagát 
megüresíté, szolgai formát vévén föl, 
emberekhez hasonlóvá lévén;

Lásd még: 2 Mózes 25:39; 2 Mózes 35:29; 2 Mózes 36:3; 4 Mózes 
15:3; 5 Mózes 12:6; 5 Mózes 23:23; Zsoltárok 69:10; Zsoltárok 

116:14,18; 1 Krónika 29:3,9; 2 Krónika 35:8; Ezékiel 46:12; Máté 
3:17; Máté 17:5; Márk 1:11; Márk 9:7; Lukács 9:35; Apostolok 2:44; 

Rómaiakhoz 12:1; 2 Korintusi 9:7; Efézusiakhoz 5:2; 2 Péter 1:17.

B02 A Messiás Isten Báránya.
I06 Az Engesztelés napja a Messiás 

munkájára utal.

A pap engesztelése:

3 MÓZES 16:1 És szóla az Úr Mózesnek, 
az Áron két fiának halála után, a kik 
akkor haltak meg, a mikor az Úrhoz 
járultak vala.

2 És monda az Úr Mózesnek: Szólj a te 
atyádfiának, Áronnak, hogy ne menjen 
be akármikor a szenthelyre a függönyön 
belül a fedél elé, a mely a láda felett 
van, hogy meg ne haljon, mert felhõben 
jelenek meg a fedél felett.

3 MÓZES 16:3,4,6 

Izráel fiainak engesztelése a kecske feláldozásával:

3 MÓZES 16:5 Izráel fiainak 
gyülekezetétõl pedig vegyen át két 
kecskebakot bûnért való áldozatul, és egy 
kost egészen égõáldozatul.

7 Azután vegye elõ a két kecskebakot, és 
állassa azokat az Úr elé a gyülekezet 
sátorának nyílásához,

8 És vessen sorsot Áron a két bakra; egyik 
sorsot az Úrért, a másik sorsot Azázelért.

9 És áldozza meg Áron azt a bakot, a melyre 
az Úrért való sors esett, és készítse el azt 
bûnért való áldozatul.

3 MÓZES 16:11-14
3 MÓZES 16:15 És ölje meg a bûnért való 

áldozati bakot, a mely a népé, és vigye 
be annak vérét a függönyön belõl, és 
úgy cselekedjék annak vérével, a mint 
a tuloknak vérével cselekedett: hintse 
ugyanis azt a fedélre és a fedél elé.

3 MÓZES

3 mózes 7 3 mózes 16



51

16 Így szerezzen engesztelést a szenthelynek 
Izráel fiainak tisztátalanságai és vétkei 
miatt; mindenféle bûnei miatt; így 
cselekedjék a gyülekezet sátorával is, a 
mely közöttök van, az õ tisztátalanságaik 
közepette.

3 MÓZES 16:17-19 

Izráel fiainak engesztelése a kecske elküldésével:

3 MÓZES 16:10 Azt a bakot pedig, a 
melyre az Azázelért való sors esett, állassa 
elevenen az Úr elé, hogy engesztelés 
legyen általa, [és] hogy elküldje azt 
Azázelnek a pusztába.

20 Miután pedig elvégezi a szenthelyért, a 
gyülekezet sátoráért és az oltárért való 
engesztelést; hozza elõ az élõ bakot.

21 És tegye Áron mind a két kezét az élõ 
baknak fejére, és vallja meg felette Izráel 
fiainak minden hamisságát és minden 
vétkét, mindenféle bûneit: és rakja azokat 
a baknak fejére, azután küldje el az 
arravaló emberrel a pusztába,

22 Hogy vigye el magán a bak minden õ 
hamisságukat kietlen földre, és hogy 
bocsássa el a bakot a pusztában.

23 Azután menjen be Áron a gyülekezet 
sátorába, és vesse le a gyolcs ruhákat, 
a melyeket felöltött, mikor bement a 
szenthelybe, és hagyja ott azokat.

3 MÓZES 16:24-28
3 MÓZES 16:29 Örökkévaló rendtartás 

legyen ez nálatok: a hetedik hónapban, 
a hónapnak tizedikén sanyargassátok 
meg magatokat és semmi munkát 
ne végezzetek, se a benszülött, se a 
közöttetek tartózkodó jövevény.

30 Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, 

hogy megtisztítson titeket; minden 
bûnötöktõl megtisztultok az Úr elõtt.

31 Szombatok szombatja ez néktek, 
sanyargassátok meg azért magatokat; 
örökkévaló rendtartás ez.

3 MÓZES 17:11 Mert a testnek élete a 
vérben van, én pedig az oltárra adtam 
azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti 
életetekért, mert a vér a benne levõ élet 
által szerez engesztelést.

ÉZSAIÁS 53:4 Pedig betegséginket õ viselte, 
és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, 
hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik 
Istentõl!

5 És õ megsebesíttetett bûneinkért, 
megrontatott a mi vétkeinkért, 
békességünknek büntetése rajta van, és az õ 
sebeivel gyógyulánk meg.

6 Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki 
az õ útára tértünk; de az Úr mindnyájunk 
vétkét õ reá veté.

MÁTÉ 27:51 És ímé a templom kárpítja 
fölétõl aljáig ketté hasada; és a föld megindula, 
és a kõsziklák megrepedezének;

LUKÁCS 23:46 És kiáltván Jézus nagy szóval, 
monda: Atyám, a te kezeidbe [teszem le] az én 
lelkemet. És ezeket mondván, meghala.

JÁNOS 1:29 Másnap látá János Jézust õ 
hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama 
báránya, a ki elveszi a világ bûneit!

RÓMAIAKHOZ 4:24 Hanem mi 
érettünk is, a kiknek majd tulajdoníttatik, 
azoknak tudniillik, a kik hisznek Abban, a 
ki feltámasztotta a mi Urunkat a Jézust a 

3 MÓZES

3 mózes 16 3 mózes 16 & 17
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halálból,
25 Ki a mi bûneinkért [halálra] adatott, és 

feltámasztatott a mi megigazulásunkért.

ZSIDÓKHOZ 7:22 Annyiban jobb 
szövetségnek lett kezesévé Jézus.

ZSIDÓKHOZ 8:1 Fõdolog pedig 
azokra nézve, a miket mondunk, az, hogy 
olyan fõpapunk van, a ki a mennyei Felség 
királyi székének jobbjára üle,

2 Mint a szent helynek és amaz igazi sátornak 
szolgája, a melyet az Úr és nem ember épített.

ZSIDÓKHOZ 9:7 A másodikba 
azonban egy-egy évben egyszer csak maga 
a fõpap, vérrel, melyet magáért és a nép 
bûneiért áldoz.

8 Azt jelentvén ki ezzel a Szent Lélek, hogy még 
nem nyilt meg a szentély útja, fennállván még 
az elsõ sátor.

9 A mi példázat a jelenkori idõre, mikor 
áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, 
melyek nem képesek lelkiismeret szerint 
tökéletessé tenni a szolgálattevõt,

10 Csakis ételekkel meg italokkal és különbözõ 
mosakodásokkal - melyek testi rendszabályok 
- a megjobbulás idejéig kötelezõk.

11 Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendõ 
javaknak fõpapja, a nagyobb és tökéletesebb, 
nem kézzel csinált, azaz nem e világból való 
sátoron keresztül,

12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem 
az õ tulajdon vére által ment be egyszer s 
mindenkorra a szentélybe, örök váltságot 
szerezve.

13 Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg 
a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, 
megszentel a testnek tisztaságára:

14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki 

örökké való Lélek által önmagát áldozta 
fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti 
lelkiismereteteket a holt cselekedetektõl, hogy 
szolgáljatok az élõ Istennek.

15 És ezért új szövetségnek a közbenjárója 
õ, hogy meghalván az elsõ szövetségbeli 
bûnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az 
örökkévaló örökségnek ígéretét.

16 Mert a hol végrendelet van, szükséges, hogy a 
végrendelkezõ halála bekövetkezzék.

17 Mivel a végrendelet holtak után jogerõs, 
különben pedig, ha él a végrendelkezõ, épen 
nem érvényes.

18 Innét van, hogy az elsõ sem szenteltetett meg 
vér nélkül.

19 Mert mikor Mózes a törvény szerint minden 
parancsolatot elmondott az egész népnek, 
vevén a borjúknak és a bakoknak vérét, vízzel 
és vörös gyapjúval meg izsóppal együtt, magát 
a könyvet is és az egész népet meghintette,

20 Mondván: Ez azon szövetség vére, a melyet 
Isten számotokra rendelt.

21 Majd a sátort is és az istentiszteletre való 
összes edényeket hasonlóképen meghintette 
vérrel.

22 És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a 
törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen 
bûnbocsánat.

23 Annakokáért szükséges, hogy a mennyei 
dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztíttassanak 
meg, magok a mennyei dolgok azonban 
ezeknél különb áldozatokkal.

24 Mert nem kézzel csinált szentélybe, az 
igazinak csak másolatába ment be Krisztus, 
hanem magába a mennybe, hogy most Isten 
színe elõtt megjelenjék érettünk.

25 Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, 
mint a hogy a fõpap évenként bemegy a 
szentélybe idegen vérrel;

26 Mert különben sokszor kellett volna 

3 MÓZES
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szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig 
csak egyszer jelent meg az idõknek végén, 
hogy áldozatával eltörölje a bûnt.

27 És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek 
egyszer meghaljanak, azután az ítélet:

28 Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván 
sokak bûneinek eltörlése végett, másodszor 
bûn nélkül jelen meg azoknak, a kik õt várják 
idvességökre.

ZSIDÓKHOZ 10:4 Mert lehetetlen, 
hogy a bikák és bakok vére eltörölje a 
bûnöket.

ZSIDÓKHOZ 10:14 Mert egyetlenegy 
áldozatával örökre tökéletesekké tette a 
megszentelteket.

1 JÁNOS 2:2 És õ engesztelõ áldozat a mi 
vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az 
egész világért is.

Lásd még: 1 Mózes 32:30; 2 Mózes 28:2,30; 2 Mózes 30:10; 2 Mózes 
33:20; 3 Mózes 16:4; 3 Mózes 23:26-32; 3 Mózes 25:9; 4 Mózes 

27:21; 4 Mózes 29:7; 5 Mózes 5:24; Birák 6:22; Zsoltárok 51:17,19; 
Zsoltárok 103:12; Ézsaiás 38:17; Ézsaiás 43:25; Ézsaiás 44:22; 

Ézsaiás 53:12; Ezékiel 10:18,19; Dániel 10:5; Hóseás 6:2,3; Jónás 
1-3; Mikeás 7:19; Máté 28:30; Márk 15:38; Lukács 23:41,45; János 
1:14; János 2:11,19; János 19:23; Apostolok 13:39; Rómaiakhoz 5:9; 
2 Korintusi 5:19,21; Efézusiakhoz 2:6; 1 Timóteushoz 2:5; Zsidókhoz 

7:26-28; Zsidókhoz 8:5; Zsidókhoz 10:19-22; Zsidókhoz 12:24; 2 
Péter 3:9; Jelenések 19:7,8.

B02 A Messiás Isten Báránya.
I03 Az égoáldozat a Messiás munkáját 

jelképezi - folt nélküli felajánlás - 
állandó égoáldozat.

3 MÓZES 22:17 Szóla ismét az Úr 
Mózesnek, mondván:

18 Szólj Áronnak és az õ fiainak és Izráel 
minden fiának, és mondd meg nékik: 
ha valaki Izráel házából, és az Izráelben 
levõ jövevények közül felviszi a maga 
áldozatát, akár fogadásból akár szabad 
akaratból, a miket felvisznek az Úrnak 
egészen égõáldozatul,

19 Hogy kedvesen fogadtassanak: épek 
és hímek legyenek, akár tulkok, akár 
bárányok, akár kecskék.

20 A miben pedig fogyatkozás van, abból 
semmit se áldozzatok, mert nem lesz 
kedvessé ti érettetek.

21 És ha valaki hálaáldozattal áldozik az 
Úrnak, akár fogadásának teljesítésére, akár 
szabad akaratból, akár tulokfélébõl, akár 
juhfélébõl: ép legyen, hogy kedves legyen; 
semmi fogyatkozás ne legyen abban.

3 MÓZES 17:11 Mert a testnek élete a vérben 
van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, 
hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert 
a vér a benne levõ élet által szerez engesztelést.

4 MÓZES 28:3 És mondd meg nékik: Ez a 
tûzáldozat, a melyet áldozzatok az Úrnak: egy 
esztendõs, ép bárányokat, naponként kettõt, 
szüntelen való egészen égõáldozatul.

4 Egyik bárányt reggel készítsd el, a másik 
bárányt pedig estennen készítsd el.

3 MÓZES
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ZSOLTÁROK 40:7 Akkor azt 
mondtam: ìmé jövök; a könyvtekercsben írva 
van felôlem,

ÉZSAIÁS 53:8 A fogságból és ítéletbõl 
ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, 
hogy kivágatott az élõk földébõl, hogy népem 
bûnéért lõn rajta vereség?!

MÁTÉ 20:28 Valamint az embernek Fia 
nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem 
hogy õ szolgáljon, és adja az õ életét váltságul 
sokakért.

MÁTÉ 26:28 Mert ez az én vérem, az új 
szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik 
bûnöknek bocsánatára.

MÁTÉ 27:19 A mint pedig õ az 
ítélõszékben ül vala, külde õ hozzá a felesége, 
ezt üzenvén: Ne avatkozzál amaz igaz 
ember dolgába; mert sokat szenvedtem ma 
álmomban õ miatta.

LUKÁCS 23:4 Monda pedig Pilátus a 
fõpapoknak és a sokaságnak: Semmi bûnt 
nem találok ez emberben.

LUKÁCS 23:47 Látván pedig a százados, a mi 
történt, dicsõíté az Istent, mondván: Bizony 
ez ember igaz vala.

1 KORINTUSI 1:30 Tõle vagytok pedig 
ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lõn 
nékünk Istentõl, és igazságul, szentségül és 
váltságul:

EFÉZUSIAKHOZ 5:2 És járjatok 
szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett 
minket, és adta Önmagát miérettünk 

ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó 
illatul.

ZSIDÓKHOZ 7:26 Mert ilyen fõpap 
illet vala minket, szent, ártatlan, szeplõtelen, 
a bûnösöktõl elválasztott, és a ki az egeknél 
magasságosabb lõn,

ZSIDÓKHOZ 10:4 Mert lehetetlen, 
hogy a bikák és bakok vére eltörölje a 
bûnöket.

5 Azért a világba bejövetelekor így szól: 
Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet 
alkottál nékem,

6 Égõ és bûnért való áldozatokat nem kedveltél.
7 Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv 

fejezetében írva vagyon rólam), hogy 
cselekedjem óh Isten a te akaratodat.

8 Fentebb mondván, hogy áldozatot és 
ajándékot és égõ, meg bûnért való áldozatokat 
nem akartál, sem nem kedveltél a melyeket a 
törvény szerint visznek,

9 Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy 
cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsõt, 
hogy meghagyja a másodikat,

10 A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer 
s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének 
megáldozása által.

1 PÉTER 1:18 Tudván, hogy nem veszendõ 
holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg 
a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekbõl;

19 Hanem drága véren, mint hibátlan és 
szeplõtlen bárányén, a Krisztusén:

20 A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ 
megalapítása elõtt, megjelent pedig az idõk 
végén ti érettetek,

21 A kik õ általa hisztek Istenben, a ki feltámasztotta 
õt a halálból és dicsõséget adott néki; hogy a ti 
hitetek reménység is legyen Istenben.

3 MÓZES
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Lásd még: 2 Mózes 12:5; 3 Mózes 1:1-4,10; 3 Mózes 3:1,6; 3 Mózes 
4:32; 3 Mózes 7:11; 3 Mózes 21:16-24; 3 Mózes 22:27; 4 Mózes 

16:40; 5 Mózes 14:6; 5 Mózes 15:21; 5 Mózes 17:1; Ezsdrás 6:8-10; 
Zsoltárok 50:8-12; Zsoltárok 51:18; Ézsaiás 1:11-15; Malakiás 
1:8,13,14; Máté 3:15; Máté 27:19,24,54; Márk 10:45; Márk 

14:24; Lukács 4:3; Lukács 9:56; Lukács 23:41; János 4:34; János 
5:30; János 6:38; 2 Korintusi 5:21; Galatákhoz 4:4; Efézusiakhoz 

5:26; 1 Tesszalonika 2:10; Titus 1:7,10; Titus 2:14; Zsidókhoz 9:22; 
Zsidókhoz 10:19-21; Zsidókhoz 13:12; János 1:7; János 2:1.

I09 A kovásztalan kenyerek ünnepe a 
Messiás munkájára utal.

3 MÓZES 23:6 E hónapnak tizenötödik 
napján pedig az Úr kovásztalan 
kenyerének ünnepe. Hét napig egyetek 
kovásztalan kenyeret.

7 Az elsõ napon szent gyülekezéstek legyen, 
semmi robota munkát ne végezzetek.

8 Hét napon át pedig tûzáldozatot 
áldozzatok az Úrnak, és a hetedik napon 
szent gyülekezéstek [is legyen]: semmi 
robota munkát ne végezzetek.

5 MÓZES 16:3 Ne egyél azzal semmi 
kovászost, [hanem] hét napon át egyél azzal 
kovásztalan lepényeket, nyomorúságnak 
kenyerét, (mert sietséggel jöttél ki Égyiptom 
földérõl) hogy megemlékezzél arról a napról 
életednek minden idejében, a melyen kijöttél 
Égyiptom földérõl.

MÁTÉ 26:17 A kovásztalan kenyerek 
elsõ napján pedig Jézushoz menének a 
tanítványok, mondván: Hol akarod, hogy 
megkészítsük néked ételedre a husvéti 
bárányt?

MÁRK 14:1 Két nap mulva pedig húsvét 
vala és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a 
fõpapok és az írástudók tanakodnak vala, hogy 
csalárdsággal mimódon fogják meg és öljék 

meg õt.

1 KORINTUSI 5:7 Tisztítsátok el azért 
a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a 
minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert 
hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, 
megáldoztatott érettünk.

2 KORINTUSI 5:21 Mert azt, a ki bûnt 
nem ismert, bûnné tette értünk, hogy mi Isten 
igazsága legyünk õ benne.

EFÉZUSIAKHOZ 5:2 És járjatok 
szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett 
minket, és adta Önmagát miérettünk 
ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó 
illatul.

Lásd még: 2 Mózes 12:15-20,39; 2 Mózes 13:6,7; 2 Mózes 23:15; 2 
Mózes 34:18; 4 Mózes 28:17-25; 5 Mózes 16:8,16; Birák 6:12-24; 
2 Krónika 30:13,21; 2 Krónika 35:17; Ezsdrás 6:22; Márk 14:12; 

Lukács 22:1,7.

I10 A betakarítás ünnepe a Messiás 
feltámadására utal.

3 MÓZES 23:9 Szóla ismét az Úr 
Mózesnek, mondván:

10 Szólj Izráel fiainak és mondd meg nékik: 
Mikor bementek a földre, a melyet én 
adok néktek, és megaratjátok annak 
vetését: a ti aratástok zsengéjének [elsõ] 
kévéjét vigyétek a papnak.

11 Az pedig lóbálja meg a kévét az Úr elõtt, 
hogy kedvesen fogadtassék érettetek; a 
szombat után való napon lóbálja azt meg 
a pap.

12 A mely napon pedig meglóbáltatjátok 
a kévét, áldozzatok az Úrnak egy ép, 

3 mózes 23 3 mózes 23
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esztendõs bárányt egészen égõáldozatul.
13 Ahhoz pedig ételáldozatul két tized [efa] 

lánglisztet, olajjal elegyítve; tûzáldozatul 
az Úrnak, kedves illatul; italáldozatul 
pedig egy hin bornak negyedrészét.

14 [Új] kenyeret pedig és pergelt 
búzaszemeket és zsenge kalászokat ne 
egyetek mind a napig, a míg be nem 
viszitek a ti Isteneteknek áldozatját. Örök 
rendtartás ez nemzetségrõl nemzetségre 
minden lakóhelyeteken.

MÁTÉ 28:5 Az angyal pedig megszólalván, 
monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert 
tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.

6 Nincsen itt, mert feltámadott, a mint 
megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a 
hol feküdt vala az Úr.

7 És menjetek gyorsan és mondjátok meg az õ 
tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és 
ímé elõttetek megy Galileába; ott meglátjátok 
õt, ímé megmondottam néktek.

RÓMAIAKHOZ 8:29 Mert a kiket eleve 
ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az õ Fia 
ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy õ 
legyen elsõszülött sok atyafi között.

1 KORINTUSI 15:20 Ámde Krisztus 
feltámadott a halottak közül, zsengéjök lõn 
azoknak, kik elaludtak.

21 Miután ugyanis ember által van a halál, 
szintén ember által van a halottak feltámadása 
is.

22 Mert a miképen Ádámban mindnyájan 
meghalnak, azonképen a Krisztusban is 
mindnyájan megeleveníttetnek.

23 Mindenki pedig a maga rendje szerint. Elsõ 
zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az 
õ eljövetelekor.

KOLOSSÉIAKHOZ 1:18 És Õ a feje 
a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, 
elsõszülött a halottak közül; hogy 
mindenekben Õ legyen az elsõ;

ZSIDÓKHOZ 10:10 A mely akarattal 
szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a 
Jézus Krisztus testének megáldozása által.

11 És minden pap naponként szolgálatban áll és 
gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, a 
melyek sohasem képesek eltörölni a bûnöket.

12 Õ azonban, egy áldozattal áldozván a 
bûnökért, mindörökre ûle az Istennek 
jobbjára,

1 PÉTER 1:18 Tudván, hogy nem veszendõ 
holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg 
a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekbõl;

19 Hanem drága véren, mint hibátlan és 
szeplõtlen bárányén, a Krisztusén:

JELENÉSEK 1:17 Mikor pedig láttam õt, leesém 
az õ lábaihoz, mint egy holt. És reám veté 
az õ jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én 
vagyok az Elsõ és az Utolsó,

18 És az Élõ; pedig halott valék, és ímé élek 
örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a 
pokolnak és a halálnak kulcsai.

Lásd még: 1 Mózes 4:4,5; 3 Mózes 1:10; Józsué 5:11,12.

3 MÓZES
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I11 Az elso gyümölcs ünnepe 50 nappal 
a Pászka után a Szent szellem 
kitöltetésére utal.

3 MÓZES 23:15 Számláljatok azután a 
szombatra következõ naptól, attól a naptól, 
a melyen beviszitek a meglóbálni való kévét, 
hét hetet, egészek legyenek azok.

16 A hetedik hétre következõ napig 
számláljatok ötven napot, és akkor 
járuljatok új ételáldozattal az Úrhoz.

17 A ti lakóhelyeitekbõl hozzatok fel két 
meglóbálni való kenyeret; két tized [efa] 
lisztlángból legyenek azok, kovászszal 
sütve, zsengékül az Úrnak.

18 A kenyérrel együtt pedig áldozzatok meg 
hét bárányt, épeket, esztendõsöket, és egy 
tulkot, fiatal bikát, és két kost; egészen 
égõáldozatul legyenek ezek az Úrnak, 
étel- és italáldozatjokkal egybe; kedves 
illatú tûzáldozat ez az Úrnak.

19 Készítsetek el egy kecskebakot is 
bûnért való áldozatul, és két bárányt, 
esztendõsöket, hálaadó áldozatul.

20 És lóbálja meg azokat a pap a zsengékbõl 
való kenyérrel az Úr elõtt való lóbálással 
a két báránynyal egybe. Szentek legyenek 
ezek az Úrnak a pap számára.

21 És gyülekezzetek egybe ugyanazon a 
napon; szent gyülekezéstek legyen néktek, 
semmi robota munkát ne végezzetek. Örök 
rendtartás ez minden lakóhelyeteken a ti 
nemzetségeitek szerint.

JÁNOS 15:26 Mikor pedig eljõ majd a 
Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, 
az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, 
az tesz majd én rólam bizonyságot.

APOSTOLOK 2:1 És mikor a pünkösd 

napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt 
valának.

2 És lõn nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy 
sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az 
egész házat, a hol ülnek vala.

3 És megjelentek elõttük kettõs tüzes nyelvek és 
üle mindenikre azok közül.

4 És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és 
kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek 
adta nékik szólniok.

APOSTOLOK 2:32 Ezt a Jézust 
feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan 
tanúbizonyságai vagyunk.

33 Annakokáért az Istennek jobbja által 
felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket 
megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, a mit ti 
most láttok és hallotok.

RÓMAIAKHOZ 8:23 Nemcsak [ez] pedig, 
hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, 
mi magunk is fohászkodunk magunkban, 
várván a fiúságot, a mi testünknek 
megváltását.

1 KORINTUSI 12:13 Mert hiszen 
egy Lélek által mi mindnyájan egy testté 
kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár 
görögök, akár szolgák, akár szabadok; és 
mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.

ZSIDÓKHOZ 10:15 Bizonyságot tesz 
pedig errõl mi nékünk a Szent Lélek is, mert 
minekutána elõre mondotta:

16 Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama 
napok után, mondja az Úr: Adom az én 
törvényemet az õ szíveikbe, és az õ elméjökbe 
írom be azokat,

JAKAB 1:18 Az õ akarata szült minket 
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az igazságnak ígéje által, hogy az õ 
teremtményeinek valami zsengéje legyünk.

JELENÉSEK 14:4 Ezek azok, a kik asszonyokkal 
nem fertõztették meg magokat; mert szûzek. 
Ezek azok, a kik követik a Bárányt, valahová 
megy. Ezek áron vétettek meg az emberek 
közül Istennek és a Báránynak zsengéiül.

Lásd még: 2 Mózes 19-20; 2 Mózes 34:22; 3 Mózes 23:10; 4 Mózes 
28:26-31; 5 Mózes 16:9-11; Jeremiás 31:31-34; Ezékiel 36:24-30; 

Malakiás 1:13,14; Rómaiakhoz 8:3; 2 Korintusi 5:21.

I12 A sátorok ünnepe a Messiás munkájával 
kapcsolatban.

3 MÓZES 23:33 Szóla ismét az Úr 
Mózesnek, mondván:

34 Szólj Izráel fiainak, mondván: 
Ugyanennek a hetedik hónapnak 
tizenötödikén a sátorok ünnepe legyen az 
Úrnak hét napig.

3 MÓZES 23:35-38
3 MÓZES 23:39 Ugyancsak a hetedik 

hónapnak tizenötödik napján, a mikor a 
földnek termését betakarjátok, az Úrnak 
ünnepét ünnepeljétek hét napig: az elsõ 
napon nyugodalom napja, és a nyolczadik 
napon is nyugodalom napja [legyen.]

40 És vegyetek magatoknak az elsõ napon 
szép fának gyümölcsét, pálmafa ágait, 
sûrû levelû fa lombját, és patak mellett 
való fûzgalyakat, és örvendezzetek az Úr 
elõtt, a ti Istenetek elõtt hét napig.

41 Így ünnepeljétek meg azt az Úrnak 
ünnepét minden esztendõben hét napig. 
Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti 
nemzetségeiteknél; a hetedik hónapban 
ünnepeljétek azt.

42 Sátorokban lakjatok hét napig, minden 
benszülött sátorokban lakjék Izráelben.

43 Hogy megtudják a ti nemzetségeitek, 
hogy sátorokban lakattam Izráel fiait, a 
mikor kihoztam õket Égyiptom földérõl. 
Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

ÉZSAIÁS 12:3 S örömmel merítetek vizet a 
szabadító kútfejébõl,

ÉZSAIÁS 55:1 Oh mindnyájan, kik 
szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek 
nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, 
jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és 
tejet.

ZAKARIÁS 14:16     És lészen, hogy a kik 
megmaradnak mindama népek közül, a 
melyek Jeruzsálem ellen jõnek: esztendõrõl 
esztendõre mind felmennek, hogy 
hódoljanak a királynak, a Seregek Urának, és 
megünnepeljék a sátorok ünnepét.

17 És lészen, hogy a ki nem megy fel e föld 
nemzetségei közül Jeruzsálembe, hogy 
hódoljon a királynak, a Seregek Urának: nem 
lészen azokra esõ.

JÁNOS 4:13 Felele Jézus és monda néki: 
Mindaz, a ki ebbõl a vízbõl iszik, ismét 
megszomjúhozik:

14 Valaki pedig abból a vízbõl iszik, a melyet 
én adok néki, soha örökké meg nem 
szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én 
adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje 
lesz õ benne.

JÁNOS 7:37 Az ünnep utolsó nagy napján 
pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha 
valaki szomjúhozik, jõjjön én hozzám, és 
igyék.

3 MÓZES
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38 A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, 
élõ víznek folyamai ömlenek annak belsejébõl.

39 Ezt pedig mondja vala a Lélekrõl, a melyet 
veendõk valának az õ benne hívõk: mert még 
nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még 
nem dicsõítteték meg.

ZSIDÓKHOZ 11:9 Hit által lakott az 
ígéret földén, mint idegenben, sátorokban 
lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon 
ígéretnek örökös társaival.

10 Mert várja vala az alapokkal bíró várost, 
melynek építõje és alkotója az Isten.

11 Hit által nyert erõt Sára is az õ méhében való 
foganásra, és életkora ellenére szûlt, minthogy 
hûnek tartotta azt, a ki az ígéretet tette.

12 Azért is egytõl, még pedig mintegy kihalttól 
annyian származtak, mint az égnek csillagai 
sokaságra nézve, és mint a tenger partja 
mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan.

13 Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve 
meg az ígéreteket, hanem [csak] távolról látva 
és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, 
hogy idegenek és vándorok a földön.

14 Mert a kik így szólnak, nyilván jelentik, hogy 
hazát keresnek.

15 És hogyha eszökbe jutott volna az, a melybõl 
kijöttek, volt volna idejök a visszatérésre.

16 Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik 
mennyei után; azért nem szégyenli õket az 
Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert 
készített nékik várost.

 
JELENÉSEK 22:1 És megmutatá nékem az élet 

vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, 
mint a kristály, az Istennek és a Báránynak 
királyiszékébõl jõvén ki

2 Az õ utczájának közepén. És a folyóvízen 
innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét 
gyümölcsöt terem vala, minden hónapban 

meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok 
gyógyítására valók.

Lásd még: 2 Mózes 13:14; 4 Mózes 29:12-38; 5 Mózes 16:13-15; 5 
Mózes 31:10-13; 1 Királyok 8:65,66; 2 Krónika 7:8-10; Ezsdrás 3:4; 
Nehemiás 8:13-17; Zsoltárok 36:9; Zsoltárok 42:2,3; Ézsaiás 35:10; 
Ézsaiás 41:17,18; Ézsaiás 44:3; Ézsaiás 49:10; Jeremiás 2:3; Ezékiel 
45:25; Jóel 3:18; Zakariás 3:10; Zakariás 14:18,19; János 4:10-12; 
János 16:22; 1 Korintusi 10:4; 2 Korintusi 5:1; Zsidókhoz 13:13,14; 

Jelenések 7:17; Jelenések 21:6; Jelenések 22:1,17.

A zsidó hagyományok szerint az 
italáldozatot a következő módon 
ünnepelték meg. A hetedik nap elején, 
amely héberül Hoshána Rabba, egy pap 
elsétált a Siloám medencéhez. Vizet 
merített a medencéből és arany korsóban 
a templomba vitte. Ott a vizet ráöntötték 
az áldozati állatra felajánlásként. A vizes 
ünnepség során a következő részt olvasták 
fel az embereknek: Ézsaiás 12:3 „Örömmel 
merítetek vizet a szabadító kútfejéből”.
Ézsaiás 12:3 S örömmel merítetek vizet 
a szabadító kútfejébõl,
Egy ókori zsidó könyv a következőket 
mondja: «Aki még nem látta a vizes 
ünnepség során az emberek örömét, 
az nem is tudja, hogy mit jelent örülni 
valaminek (Misna Sukka, 5:1). Ezért 
elmondhatjuk, hogy Isten parancsolta 
meg azt, hogy egyenek és igyanak nagy 
örömmel.
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E18 Isten az o népével lakozik.

3 MÓZES 26:11 És az én hajlékomat 
közétek helyezem, és meg nem útál titeket 
az én lelkem.

12 És közöttetek járok, és a ti Istenetek 
leszek, ti pedig az én népem lesztek.

EZÉKIEL 37:27 És lesz az én lakhelyem felettök, 
és leszek nékik Istenök és õk nékem népem.

JÁNOS 1:14 És az Íge testté lett és lakozék 
mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes 
vala kegyelemmel és igazsággal.

JÁNOS 1:49 Monda néki Nátánael: 
Honnan ismersz engem? Felele Jézus és 
monda néki: Mielõtt hítt téged Filep, láttalak 
téged, a mint a fügefa alatt voltál.

JÁNOS 5:46 Mert ha hinnétek Mózesnek, 
nékem is hinnétek; mert én rólam írt õ.

APOSTOLOK 3:22 Mert Mózes ezt 
mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt 
néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai 
közül, mint engem; azt hallgassátok 
mindenben, a mit csak szólánd néktek.

APOSTOLOK 15:16 Ezek után megtérek 
és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát; 
és annak omladékait helyreállítom, és ismét 
felállatom azt:

17 Hogy megkeresse az embereknek többi része 
az Urat, és a pogányok mindnyájan, a kik az 
én nevemrõl neveztetnek. Ezt mondja az Úr, 
ki mindezeket megcselekszi.

ZSIDÓKHOZ 9:11 Krisztus pedig 

megjelenvén, mint a jövendõ javaknak 
fõpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem 
kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron 
keresztül,

12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem az õ 
tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra 
a szentélybe, örök váltságot szerezve.

ZSIDÓKHOZ 9:22 És csaknem minden 
vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és 
vérontás nélkül nincsen bûnbocsánat.

JELENÉSEK 21:3    És hallék nagy szózatot, a 
mely ezt mondja vala az égbõl: Ímé az Isten 
sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és 
azok az õ népei lesznek, és maga az Isten lesz 
velök, az õ Istenök.

Lásd még: 2 Mózes 29:45,46; 5 Mózes 18:15; Józsué 22:19; 2 
Krónika 29:6; Zsoltárok 78:59,60; Ámos 9:11,12; Zsidókhoz 8:5,6; 

Zsidókhoz 13:10-13.

3 MÓZES

3 mózes 26 3 mózes 26
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I07 A vörös üszo feláldozása a Messiás  
munkájára utal.

4 MÓZES 19:2 Ez a törvény rendelése, a 
melyet parancsolt az Úr, mondván: Szólj 
Izráel fiainak, hogy hozzanak hozzád egy 
veres tehenet, épet, a melyben ne legyen 
hiba, a melynek nyakán iga nem volt.

3 És adjátok azt Eleázárnak, a papnak, és 
õ vitesse ki azt a táboron kivül, és öljék 
meg azt õ elõtte.

9 Valamely tiszta ember pedig szedje fel 
annak a tehénnek hamvát, és helyezze el azt 
a táboron kivûl tiszta helyre, hogy legyen 
az Izráel fiai gyülekezetének szolgálatára a 
tisztulásnak vizéhez; bûnért való áldozat ez.

JÁNOS 15:3 Ti már tiszták vagytok ama 
beszéd által, a melyet szóltam néktek.

GALATÁKHOZ 3:13 Krisztus váltott 
meg minket a törvény átkától, átokká levén 
érettünk; mert meg van írva: Átkozott 
minden, a ki fán függ:

EFÉZUSIAKHOZ 5:26 Hogy azt 
megszentelje, megtisztítván a víznek 
feredõjével az íge által,

ZSIDÓKHOZ 1:3 A ki az õ 
dicsõségének visszatükrözõdése, és az õ 
valóságának képmása, a ki hatalma szavával 
fentartja a mindenséget, a ki minket 
bûneinktõl megtisztítván, üle a Felségnek 
jobbjára a magasságban,

ZSIDÓKHOZ 9:11 Krisztus pedig 
megjelenvén, mint a jövendõ javaknak 
fõpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem 

kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron 
keresztül,

12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem 
az õ tulajdon vére által ment be egyszer s 
mindenkorra a szentélybe, örök váltságot 
szerezve.

13 Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg 
a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, 
megszentel a testnek tisztaságára:

14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki 
örökké való Lélek által önmagát áldozta 
fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti 
lelkiismereteteket a holt cselekedetektõl, hogy 
szolgáljatok az élõ Istennek.

ZSIDÓKHOZ 10:14 Mert egyetlenegy 
áldozatával örökre tökéletesekké tette a 
megszentelteket.

ZSIDÓKHOZ 13:11 Mert a mely állatok 
vérét a fõpap beviszi a szentélybe a bûnért, 
azoknak testét megégetik a táboron kívül.

12 Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az 
õ tulajdon vére által a népet, a kapun kívül 
szenvedett.

13 Menjünk ki tehát õ hozzá a táboron kívül, az 
õ gyalázatát hordozván.

Lásd még: Zsidókhoz 10:19-22,29.

E26 A Messiás megváltja az embereket.

4 MÓZES 21:9 Csinála azért Mózes 
rézkígyót, és feltûzé azt póznára. És lõn, 
hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az 
feltekinte a rézkígyóra, életben marada.

JÁNOS 1:29 Másnap látá János Jézust õ 

4 MÓZES

4 mózes 19 4 mózes 19 & 21
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hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama 
báránya, a ki elveszi a világ bûneit!

JÁNOS 3:14 És a miképen felemelte Mózes 
a kígyót a pusztában, akképen kell az ember 
Fiának felemeltetnie.

15 Hogy valaki hiszen õ benne, el ne veszszen, 
hanem örök élete legyen.

JÁNOS 6:40 Az pedig annak az akarata, a 
ki elküldött engem, hogy mindaz, a ki látja a 
Fiút és hisz õ benne, örök élete legyen; és én 
feltámaszszam azt azt utolsó napon.

ZSIDÓKHOZ 12:2 Nézvén a hitnek 
fejedelmére és bevégezõjére Jézusra, a ki 
az elõtte levõ öröm helyett, megvetve a 
gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten 
királyi székének jobbjára ült.

Lásd még: 2 Királyok 18:4.

D04 A Messiás, mint a Király feladatai.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

4 MÓZES 24:7 Víz ömledez az õ vedreibõl, 
vetését bõ víz [öntözi;] királya nagyobb 
Agágnál, és felmagasztaltatik az õ országa.

8 Isten hozta ki Égyiptomból, az õ ereje 
mint a vad bivalyé: megemészti a 
pogányokat, az õ ellenségeit; csontjaikat 
megtöri, és nyilaival által veri.

15 És elkezdé az õ példázó beszédét, és 
monda: Bálámnak, Beór fiának szózata, a 
megnyilt szemû ember szózata,

16 Annak szózata, a ki hallja Istennek 
beszédét, és a ki tudja a Magasságosnak 

tudományát, és a ki látja a 
Mindenhatónak látását, leborulva, de 
nyitott szemekkel.

17 Látom õt, de nem most; nézem õt, de nem 
közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi 
pálcza támad Izráelbõl; és általveri Moábnak 
oldalait, és összetöri Sethnek minden fiait.

18 És Edom [más] birtoka lesz, Szeir az õ 
ellensége is [másnak] birtoka lesz; de 
hatalmasan cselekszik Izráel.

19 És uralkodik a Jákóbtól való, és elveszti a 
városból a megmaradtat.

1 MÓZES 49:10 Nem múlik el Júdától a 
fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei közûl; 
míg eljõ Siló, és a népek néki engednek.

ZSOLTÁROK 110:2 A te hatalmad 
pálczáját kinyújtja az Úr Sionból, [mondván:] 
Uralkodjál ellenségeid között!

DÁNIEL 2:44 És azoknak a királyoknak 
idejében támaszt az egek Istene birodalmat, 
mely soha örökké meg nem romol, és 
ez a birodalom más népre nem száll át 
[hanem] szétzúzza és elrontja mindazokat a 
birodalmakat, maga pedig megáll örökké.

MÁTÉ 2:1 A mikor pedig megszületik 
vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes 
király idejében, ímé napkeletrõl bölcsek 
jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:

2 Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? 
Mert láttuk az õ csillagát napkeleten, és azért 
jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.

1 KORINTUSI 15:24 Aztán a vég, mikor 
átadja az országot az Istennek és Atyának; a 
mikor eltöröl minden birodalmat és minden 

4 MÓZES

4 mózes 21 & 24 4 mózes 24
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hatalmat és erõt.
25 Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem 

ellenségeit mind lábai alá veti.

FILIPPIEKHEZ 2:10 Hogy a Jézus nevére 
minden térd meghajoljon, mennyeieké, 
földieké és föld alatt valóké.

ZSIDÓKHOZ 1:8 Ámde a Fiúról [így]: 
A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. 
Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.

9 Szeretted az igazságot és gyûlölted a 
hamisságot: annakokáért felkent téged az 
Isten, a te Istened, örömnek olajával a te 
társaid felett.

JELENÉSEK 19:16 És az õ ruháján és 
tomporán oda vala írva az õ neve: királyoknak 
Királya, és uraknak Ura.

JELENÉSEK 22:16 Én Jézus küldöttem 
az én angyalomat, hogy ezekrõl bizonyságot 
tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok 
Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és 
hajnali csillag.

Lásd még: #1; 4 Mózes 24:4; Zsoltárok 18:44; János 1:49; Júdás 1:11; 
2 Péter 1:19; Jelenések 2:14; Jelenések 20.

B02 A Messiás Isten Báránya.
I03 Az égoáldozat a Messiás munkáját 

jelképezi - folt nélküli felajánlás - 
állandó égoáldozat.

4 MÓZES 28:3 És mondd meg nékik: 
Ez a tûzáldozat, a melyet áldozzatok az 
Úrnak: egy esztendõs, ép bárányokat, 
naponként kettõt, szüntelen való egészen 

égõáldozatul.
4 Egyik bárányt reggel készítsd el, a másik 

bárányt pedig estennen készítsd el.
5 És egy efa lánglisztnek tizedrészét 

ételáldozatul, megelegyítve egy hin sajtolt 
olajnak negyedrészével.

6 [Ez] a szüntelen való egészen égõáldozat, 
a mely Sinai hegyen szereztetett kedves 
illatú tûzáldozatul az Úrnak.

7 Annak italáldozatja pedig egy hinnek 
negyedrésze egy-egy bárányhoz. A szenthelyen 
adj italáldozatot, jó borból az Úrnak.

8 A másik bárányt készítsd el estennen, a 
reggeli ételáldozat és annak italáldozatja 
szerint készítsd el azt, jóillatú 
tûzáldozatul az Úrnak.

9 Szombatnapon pedig áldozz két ép 
bárányt, esztendõsöket, és két tized [efa] 
lisztlángot olajjal elegyített ételáldozatul, 
annak italáldozatjával egybe.

10 Ez a szombati egészen égõáldozat 
szombatonként, a szüntelen való egészen 
égõáldozaton és annak italáldozatján kivül.

ÉZSAIÁS 53:10 És az Úr akarta õt megrontani 
betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, 
magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr 
akarata az õ keze által jó szerencsés lesz.

MÁTÉ 27:51 És ímé a templom kárpítja 
fölétõl aljáig ketté hasada; és a föld megindula, 
és a kõsziklák megrepedezének;

LUKÁCS 23:45 És meghomályosodék a nap, 
és a templom kárpitja középen ketté hasada.

JÁNOS 1:14 És az Íge testté lett és lakozék 
mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes 
vala kegyelemmel és igazsággal.

4 MÓZES

4 mózes 24 & 28 4 mózes 28
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JÁNOS 1:29 Másnap látá János Jézust õ 
hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama 
báránya, a ki elveszi a világ bûneit!

ZSIDÓKHOZ 7:25 Ennekokáért õ 
mindenképen idvezítheti is azokat, a kik õ 
általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, 
hogy esedezzék érettök.

26 Mert ilyen fõpap illet vala minket, szent, 
ártatlan, szeplõtelen, a bûnösöktõl elválasztott, 
és a ki az egeknél magasságosabb lõn,

27 A kinek nincs szüksége, mint a fõpapoknak, 
hogy napról-napra elõbb a saját bûneiért 
vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert 
ezt egyszer megcselekedte, maga-magát 
megáldozván.

28 Mert a törvény gyarló embereket rendel 
fõpapokká, de a törvény után való esküvés 
beszéde örök tökéletes Fiút.

ZSIDÓKHOZ 9:26 Mert különben 
sokszor kellett volna szenvednie a világ 
teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent 
meg az idõknek végén, hogy áldozatával 
eltörölje a bûnt.

ZSIDÓKHOZ 10:1 Minthogy a 
törvényben a jövendõ jóknak árnyéka, nem 
maga a dolgok képe van meg, ennélfogva 
azokkal az áldozatokkal, a melyeket 
esztendõnként szünetlenül visznek, sohasem 
képes tökéletességre juttatni az odajárulókat;

2 Különben megszûnt volna az áldozás, 
mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók 
többé semminemû bûntudattal nem bírtak 
volna.

3 De azok esztendõnként bûnre emlékeztetnek.
4 Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére 

eltörölje a bûnöket.
5 Azért a világba bejövetelekor így szól: 

Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet 
alkottál nékem,

6 Égõ és bûnért való áldozatokat nem kedveltél.
7 Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv 

fejezetében írva vagyon rólam), hogy 
cselekedjem óh Isten a te akaratodat.

8 Fentebb mondván, hogy áldozatot és 
ajándékot és égõ, meg bûnért való áldozatokat 
nem akartál, sem nem kedveltél a melyeket a 
törvény szerint visznek,

9 Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy 
cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsõt, 
hogy meghagyja a másodikat,

10 A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer 
s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének 
megáldozása által.

1 PÉTER 1:19 Hanem drága véren, mint 
hibátlan és szeplõtlen bárányén, a Krisztusén:

20 A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ 
megalapítása elõtt, megjelent pedig az idõk 
végén ti érettetek,

Lásd még: 2 Mózes 29:41,42; 3 Mózes 6:9,12; 3 Mózes 9:3; 3 Mózes 
12:6; 3 Mózes 14:12,13,21,24,25; 3 Mózes 17:3; 3 Mózes 23:12; 4 
Mózes 6:12,14; 4 Mózes 29:6,41-43; Birák 13:33; 2 Krónika 2:4; 

Ezsdrás 3:4,5; Nehemiás 10:33; Zsoltárok 50:8; Zsoltárok 51:18-21; 
Ézsaiás 56:7; Ezékiel 43:27; Ezékiel 46:13-15; Jóel 2:14; Márk 

15:38; János 4:34; Rómaiakhoz 12:1; Zsidókhoz 10:14; 1 Péter 2:5.

4 MÓZES

4 mózes 28 4 mózes 28



65

E12 A Messiás beteljesíti Isten törvényét.

5 MÓZES 11:18 Vegyétek azért szívetekre és 
lelketekre e szavaimat, és kössétek azokat 
jegyül a ti kezetekre, és homlokkötõkül 
legyenek a ti szemeitek között;

19 És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, 
szólván azokról, mikor házadban ülsz, 
mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor 
felkelsz.

20 És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire 
és a te kapuidra;

JÓZSUÉ 1:8 El ne távozzék e törvénynek 
könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál 
arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent 
úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert 
akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor 
boldogulsz.

ZSOLTÁROK 1:1 Boldog ember az, a ki nem jár 
gonoszok tanácsán, bûnösök útján meg nem 
áll, és csúfolódók székében nem ül;

2 Hanem az Úr törvényében van gyönyörûsége, 
és az õ törvényérõl gondolkodik éjjel és nappal.

ZSOLTÁROK 119:11 Szívembe rejtettem 
a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.

ZSOLTÁROK 119:97 Mely igen szeretem 
a te törvényedet, egész napestig arról 
gondolkodom!

98 Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem 
a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem 
vannak azok.

99 Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert 
a te bizonyságaid az én gondolataim.

ÉZSAIÁS 34:16 Keressétek meg majd az Úr 
könyvében, és olvassátok: ezeknek egy hijjok 

sem lesz, egyik a másiktól el nem marad; mert 
az Õ szája parancsolta, és az Õ lelke gyûjté 
össze õket!

JEREMIÁS 8:9 Megszégyenülnek a 
bölcsek, megrémülnek és megfogattatnak! 
Ímé, megvetették az Úr szavát; micsoda 
bölcsességök van tehát nékik?

MÁTÉ 22:29 Jézus pedig felelvén, monda 
nékik: Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek 
sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát.

LUKÁCS 16:29 Monda néki Ábrahám: Van 
Mózesök és prófétáik; hallgassák azokat.

30 Ama pedig monda: Nem úgy, atyám 
Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy 
valaki hozzájok, megtérnek!

31 Õ pedig monda néki: Ha Mózesre és a 
prófétákra nem hallgatnak, az sem gyõzi meg 
õket, ha valaki a halottak közül feltámad.

JÁNOS 5:39 Tudakozzátok az írásokat, 
mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök 
életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot 
tesznek rólam;

APOSTOLOK 17:11 Ezek pedig nemesb 
lelkûek valának a Thessalonikabelieknél, 
úgymint kik bevevék az ígét teljes készséggel, 
naponként tudakozva az írásokat, ha úgy 
vannak-é ezek.

RÓMAIAKHOZ 3:2 Minden tekintetben 
sok. Mindenek elõtt, hogy az Isten reájok 
bízta az õ beszédeit.

2 PÉTER 1:19 És igen biztos nálunk a 
prófétai beszéd [is], a melyre jól teszitek, 
ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító 

5 MÓZES
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szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag 
kél fel szívetekben;

20 Tudván elõször azt, hogy az írásban egy 
prófétai szó sem támad saját magyarázatból.

21 Mert sohasem ember akaratából származott a 
prófétai szó; hanem a Szent Lélektõl indíttatva 
szólottak az Istennek szent emberei.

JELENÉSEK 1:3 Boldog, a ki olvassa, és a 
kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és 
megtartják azokat, a melyek megírattak abban; 
mert az idõ közel van.

Lásd még: 5 Mózes 6:6-8; Zsoltárok 19:8-11; Efézusiakhoz 6:17; 
Kolosséiakhoz 3:16; 1 Tesszalonika 5:27; 1 Péter 2:2.

B13 A Messiás hatalma.
D02 Az Messiás, mint Próféta feladatai.
D07 A Messiás lesz a Közvetíto.
     
5 MÓZES 18:15 Prófétát támaszt néked az 

Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai 
közül, olyat mint én: azt hallgassátok!

16 Mind a szerint, amint kérted az Úrtól, a 
te Istenedtõl a Hóreben a gyülekezésnek 
napján mondván: Ne halljam többé az 
Úrnak, az én Istenemnek szavát, és ne 
lássam többé ezt a nagy tüzet, hogy meg 
ne haljak!

17 Az Úr pedig monda nékem: Jól mondták 
a mit mondtak.

18 Prófétát támasztok nékik az õ atyjokfiai 
közül, olyat mint te, és az én ígéimet 
adom annak szájába, és megmond nékik 
mindent, a mit parancsolok néki.

19 És ha valaki nem hallgat az én ígéimre, 
a melyeket az én nevemben szól, én 
megkeresem azon!

MÁTÉ 17:5 Mikor õ még beszél vala, ímé, 
fényes felhõ borítá be õket; és ímé szózat lõn a 
felhõbõl, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a 
kiben én gyönyörködöm: õt hallgassátok.

MÁTÉ 21:10 És a mikor bemegy vala 
Jeruzsálembe, felháborodék az egész város, 
mondván: Kicsoda ez?

11 A sokaság pedig monda: Ez Jézus, a galileai 
Názáretbõl való próféta.

MÁRK 16:16 A ki hiszen és 
megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem 
hiszen, elkárhozik.

LUKÁCS 7:13 És látván õt az Úr, 
megkönyörüle rajta, és monda néki: Ne sírj.

14 És oda menvén, illeté a koporsót; a vivõk 
pedig megállának. És monda: Ifjú, néked 
mondom, kelj föl!

15 És felüle a megholt, és kezde szólni; és adá õt 
anyjának.

16 És elfogá mind azokat a félelem, és dicsõíték 
az Istent, mondván: Nagy próféta támadt 
mi köztünk; és: Az Isten megtekintette az õ 
népét.

LUKÁCS 9:18 És lõn, mikor õ magában 
imádkozék, vele valának a tanítványok; és 
megkérdé õket, mondván: Kinek mond 
engem a sokaság?

19 Õk pedig felelvén, mondának: Keresztelõ 
Jánosnak; némelyek pedig Illésnek; némelyek 
pedig, hogy a régi próféták közül támadt fel 
valamelyik.

20 És monda nékik: Hát ti kinek mondotok 
engem? Felelvén pedig Péter, monda: Az Isten 
ama Krisztusának.

LUKÁCS 9:35 És szózat lõn a felhõbõl, 

5 MÓZES

5 mózes 11 & 18 5 mózes 18
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mondván: Ez amaz én szerelmes Fiam, õt 
hallgassátok.

LUKÁCS 24:17 Monda pedig nékik: Micsoda 
szavak ezek, a melyeket egymással váltotok 
jártotokban? és [miért] vagytok szomorú 
ábrázattal?

18 Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kleofás, 
monda néki: Csak te vagy-é jövevény 
Jeruzsálemben, és nem tudod minémû dolgok 
lettek abban e napokon?

19 És monda nékik: Micsoda dolgok? Azok 
pedig mondának néki: A melyek [esének] 
a Názáretbeli Jézuson, ki próféta vala, 
cselekedetben és beszédben hatalmas Isten 
elõtt és az egész nép elõtt:

20 És mimódon adák õt a fõpapok és a mi 
fõembereink halálos ítéletre, és megfeszíték õt.

JÁNOS 1:45 Filep pedig Bethsaidából, az 
András és Péter városából való volt.

JÁNOS 4:19 Monda néki az asszony: 
Uram, látom, hogy te próféta vagy.

JÁNOS 4:25 Monda néki az asszony: 
Tudom, hogy Messiás jõ (a ki Krisztusnak 
mondatik); mikor az eljõ, megjelent nékünk 
mindent.

26 Monda néki Jézus: Én vagyok az, a ki veled 
beszélek.

JÁNOS 6:14 Az emberek azért látva a jelt, 
a melyet Jézus tõn, mondának: Bizonnyal ez 
ama próféta, a ki eljövendõ vala a világra.

JÁNOS 7:40 Sokan azért a sokaság közül, 
a mint hallák e beszédet, ezt mondják vala: 
Bizonynyal ez ama Próféta.

41 Némelyek mondának: Ez a Krisztus. Mások 

pedig mondának: Csak nem Galileából jön el 
a Krisztus?

42 Nem az írás mondta-é, hogy a Dávid 
magvából, és Bethlehembõl, ama városból jön 
el a Krisztus, a hol Dávid vala?

APOSTOLOK 3:22 Mert Mózes ezt 
mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt 
néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai 
közül, mint engem; azt hallgassátok 
mindenben, a mit csak szólánd néktek.

23 Lészen pedig, hogy minden lélek, valamely 
nem hallgatánd arra a prófétára, ki fog irtatni 
a nép közül.

24 De a próféták is mindnyájan Sámueltõl és 
a következõktõl fogva, a kik csak szóltak, e 
napokról jövendöltek.

25 Ti vagytok a prófétáknak és a szövetségnek 
fiai, melyet Isten szerzett a mi atyáinkkal, 
mondván Ábrahámnak: És a te magodban 
megáldatnak a földnek nemzetségei 
mindnyájan.

26 Az Isten az õ Fiát, Jézust elsõ sorban néktek 
támasztván, elküldé õt, hogy megáldjon 
titeket, mindegyikõtöket megtérítvén 
bûneitekbõl.

APOSTOLOK 7:37 Ez ama Mózes, ki az 
Izráel fiainak ezt mondotta: Prófétát támaszt 
néktek az Úr, a ti Istentek, a ti atyátokfiai 
közül, mint engem: azt hallgassátok.

ZSIDÓKHOZ 2:3 Mimódon 
menekedünk meg mi, hogyha nem törõdünk 
ily nagy idvességgel? a melyet, miután 
kezdetben hirdetett az Úr, azok, a kik 
hallották, biztosítottak számunkra,

ZSIDÓKHOZ 3:7 Annakokáéért a 
mint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az õ szavát 

5 MÓZES

5 mózes 18 5 mózes 18
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halljátok,
8 Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint 

az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a 
pusztában,

Lásd még: Zsidókhoz 1:1,2; Zsidókhoz 3:2-8; Zsidókhoz 10:26; 
Zsidókhoz 12:25,26.

F11 A Messiás szenvedése.

5 MÓZES 21:23 Ne maradjon éjjel az õ 
holtteste a fán, hanem temesd el azt még 
azon a napon; mert átkozott Isten elõtt 
a ki fán függ; és meg ne fertéztessed azt 
a földet, a melyet az Úr, a te Istened ád 
néked örökségül.

GALATÁKHOZ 3:13 Krisztus váltott 
meg minket a törvény átkától, átokká levén 
érettünk; mert meg van írva: Átkozott 
minden, a ki fán függ:

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.

5 MÓZES 33:3 Bizony szereti õ a népeket! 
Mind kezednél vannak az õ szentjei, oda 
szegõdnek, a te lábaidhoz, és hallgatják a 
te beszédeidet.

JÁNOS 3:16 Mert úgy szerette Isten e 
világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.

JÁNOS 10:28 És én örök életet adok nékik; 
és soha örökké el nem vesznek, és senki ki 

nem ragadja õket az én kezembõl.
29 Az én Atyám, a ki [azokat] adta nékem, 

nagyobb mindeneknél; és senki sem 
ragadhatja ki [azokat] az én Atyámnak 
kezébõl.

JÁNOS 17:12 Mikor velök valék a világon, 
én megtartám õket a te nevedben; a kiket 
nékem adtál, megõrizém, és senki el nem 
veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, 
hogy az írás beteljesüljön.

JÁNOS 17:24 Atyám, a kiket nékem adtál, 
akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én 
velem legyenek; hogy megláthassák az én 
dicsõségemet, a melyet nékem adtál: mert 
szerettél engem e világ alapjának felvettetése 
elõtt.

JELENÉSEK 1:16 Vala pedig a jobb kezében hét 
csillag; és a szájából kétélû éles kard jõ vala ki; 
és az õ orczája, mint a nap [a mikor] fénylik az 
õ erejében.

JELENÉSEK 1:20 A hét csillag titkát, a melyet 
láttál az én jobb kezemben, és a hét arany 
gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet 
angyala, és a mely hét gyertyatartót láttál, az 
hét gyülekezet.

Lásd még: 2 Mózes 19:5,6; 5 Mózes 7:7-10; 1 Sámuel 2:9; Zsoltárok 
31:24; Jeremiás 31:3; Malakiás 1:2; Lukács 10:39; János 17:11-15; 

Rómaiakhoz 8:35-39; Rómaiakhoz 9:11-13; Efézusiakhoz 2:4,5; 
János 4:19; Júdás 1:1.

5 MÓZES

5 mózes 18, 21 & 33 5 mózes 33
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A03 A Messiás David leszármazottja.

RUTH 4:13 Elvevé annakokáért Boáz 
Ruthot, és lõn az néki felesége, és beméne 
hozzá, és megadá az Úr, hogy az fogana az 
õ méhében, és szült fiút.

14 És mondák az asszonyok Naóminak: 
Áldott az Úr, a ki ma nem engedte meg, 
hogy rokon nélkül maradj; emlegessék az 
õ nevét Izráelben!

17 A szomszédasszonyok pedig nevet adának 
néki, mondván: Fia született Naóminak, 
és nevezték az õ nevét Obednek. Ez az 
apja Isainak, a Dávid atyjának.

21 Sálmón pedig nemzé Boázt, és Boáz 
nemzé Obedet;

22 És Obed nemzé Isait, Isai pedig nemzé 
Dávidot.

MÁTÉ 1:5 Sálmón nemzé Boázt 
Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed 
nemzé Isait;

6 Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé 
Salamont az Uriás feleségétõl;

MÁTÉ 1:15 Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár 
nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot;

16 Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitõl 
született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik.

17 Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól 
Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a 
babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, 
és a babilóni fogságraviteltõl Krisztusig 
tizennégy nemzetség.

RÓMAIAKHOZ 11:26 És így az egész 
Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljõ 
Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a 

gonoszságokat:

Lásd még: 3 Mózes 25:25-29; 3 Mózes 27:13-31; Jób 19:25; 
Zsoltárok 19:15; Zsoltárok 78:35; Ézsaiás 41:14; Ézsaiás 44:6,24; 
Ézsaiás 48:17; Ézsaiás 49:7; Ézsaiás 54:5,8; Ézsaiás 59:20; Ézsaiás 

60:16; Máté 1:1-17; Lukács 3:23-38.

RUTH

ruth 4 ruth 4
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H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

1 SÁMUEL 2:10 Az ùr, a kik vele 
versengenek, megrontja, Mennydörög 
felettök az égben. Az ùr megítéli a 
földnek határait, Királyának pedig 
hatalmat ad, És felemeli felkentjének 
szarvát!

ZSOLTÁROK 96:13 Az Úrnak orczája 
elõtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e 
földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a 
népeket az õ hûségével.

MÁTÉ 25:31 Mikor pedig eljõ az embernek 
Fia az õ dicsõségében, és õ vele mind a szent 
angyalok, akkor beül majd az õ dicsõségének 
királyiszékébe.

32 És elébe gyûjtetnek mind a népek, és 
elválasztja õket egymástól, miként a pásztor 
elválasztja a juhokat a kecskéktõl.

RÓMAIAKHOZ 14:10 Te pedig miért 
kárhoztatod a te atyádfiát? avagy te is miért 
veted meg a te atyádfiát? Hiszen mindnyájan 
oda állunk majd a Krisztus ítélõszéke elé.

11 Mert meg van írva: Élek én, mond az Úr, mert 
nékem hajol meg minden térd, és minden 
nyelv Istent magasztalja.

12 Azért hát mindenikünk maga ad számot 
magáról az Istennek.

2 KORINTUSI 5:10 Mert nékünk 
mindnyájunknak meg kell jelennünk 
a Krisztus ítélõszéke elõtt, hogy kiki 
megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben 
cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

JELENÉSEK 20:11 És láték egy nagy 

fehér királyiszéket, és a rajta ûlõt, a kinek 
tekintete elõl eltûnék a föld és az ég, és helyök 
nem találtaték.

12 És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, 
állani az Isten elõtt; és könyvek nyittatának 
meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a 
mely az életnek [könyve;] és megítéltetének a 
halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak 
írva, az õ cselekedeteik szerint.

13 És a tenger kiadá a halottakat, a kik õ 
benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá 
a halottakat, a kik õ nálok voltak; és 
megítéltetének mindnyájan az õ cselekedeteik 
szerint.

14 A pokol pedig és a halál vettetének a tûznek 
tavába. Ez a második halál, a tûznek tava.

15 És ha valaki nem találtatott beírva az élet 
könyvében, a tûznek tavába vetteték.

Lásd még: #1; #6; Zsoltárok 2:2; Zsoltárok 20:7; Zsoltárok 45:8; 
Zsoltárok 89:18,25; Zsoltárok 92:10; Máté 28:18; Lukács 1:69; 

Apostolok 4:27; Apostolok 10:38.

1 SÁMUEL 

1 sámuel 2 1 sámuel 2
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A03 A Messiás David leszármazottja.
B01 A Messiás Isten Fia.
D04 A Messiás, mint a Király feladatai.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
               
2 SÁMUEL 7:12 Mikor pedig a te napjaid 

betelnek, és elaluszol a te atyáiddal, 
feltámasztom utánad a te magodat, mely 
ágyékodból származik, és megerõsítem az 
õ királyságát:

13 Az fog házat építeni az én nevemnek, és 
megerõsítem az õ királyságának trónját 
mindörökké.

14 Én leszek néki atyja, és õ lészen nékem 
fiam, a ki mikor gonoszul cselekszik, 
megfenyítem õt emberi veszszõvel és 
emberek fiainak büntetésével;

15 Mindazáltal irgalmasságomat nem vonom 
meg tõle, miképen megvonám Saultól, a 
kit kivágék elõtted.

16 És állandó lészen a te házad, és a te 
országod mindörökké tiéd lészen, [és] a te 
trónod erõs lészen mindörökké.

ZSOLTÁROK 89:27 Õ így szólít engem: 
Atyám vagy te; én Istenem és szabadításom 
kõsziklája!

28 Én meg elsõszülöttemmé teszem õt [és] 
felebbvalóvá a föld királyainál.

29 Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, 
és az én szövetségem bizonyos [marad] õ vele.

30 És az ô magvát örökkévalóvá teszem, és az ô 
királyi székét, mint az egeknek napjait.

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

LUKÁCS 1:30 És monda néki az angyal: Ne 
félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.

31 És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, 
és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK.

32 Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának 
hivattatik; és néki adja az Úr Isten a 
Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

JÁNOS 1:14 És az Íge testté lett és lakozék 
mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes 
vala kegyelemmel és igazsággal.

18 Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött 
Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette 
ki [õt.]

ZSIDÓKHOZ 1:1 Minekutána az Isten 
sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az 
atyáknak a próféták által, ez utolsó idõkben 
szólott nékünk Fia által,

2 A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a 
világot is teremtette,

3 A ki az õ dicsõségének visszatükrözõdése, 
és az õ valóságának képmása, a ki hatalma 
szavával fentartja a mindenséget, a ki minket 
bûneinktõl megtisztítván, üle a Felségnek 
jobbjára a magasságban,

4 Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, a 
mennyivel különb nevet örökölt azoknál.

5 Mert kinek mondotta valaha az angyalok 
közül: Én Fiam vagy te, én ma szûltelek téged? 
és ismét: Én leszek néki Atyja és õ lesz nékem 
Fiam?

6 Viszont mikor behozza az õ elsõszülöttét a 
világba, így szól: És imádják õt az Istennek 
minden angyalai.

7 És bár az angyalokról [így] szól: Ki az õ angyalait 
szelekké teszi és az õ szolgáit tûz lángjává,

8 Ámde a Fiúról [így]: A te királyi széked óh 

2 SÁMUEL 

2 sámuel 7 2 sámuel 7
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Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te 
országodnak pálczája.

1 JÁNOS 4:9 Az által lett nyilvánvalóvá az 
Isten szeretete bennünk, hogy az õ egyszülött 
Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk 
általa.

10 Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük 
az Istent, hanem hogy õ szeretett minket, és 
elküldte az õ Fiát engesztelõ áldozatul a mi 
bûneinkért.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

Lásd még: #1; 1 Királyok 5:5; 1 Királyok 8:19; 1 Krónika 17:11; 
Zsoltárok 72:17-19; Zsoltárok 89:37,38; Ézsaiás 9:7; Jeremiás 23:5,6; 
Dániel 2:44; Dániel 7:14; Zakariás 6:13; Máté 16:18; János 12:34; 

Apostolok 13:34-37; 1 Péter 2:5; Jelenések 20.

E12 A Messiás beteljesíti Isten törvényét.

2 SÁMUEL 22:20 Tágas helyre vitt 
ki engem,

21 Az Úr megfizetett nékem igazságom 
szerint,

22 Mert megõriztem az Úrnak utait,
23 Mert ítéletei mind elõttem vannak,
24 Tökéletes voltam elõtte, s õrizkedtem 

rosszaságomtól.
25 Ezért megfizet nékem az Úr igazságom 

szerint,

ZSOLTÁROK 1:2 Hanem az Úr törvényében 
van gyönyörûsége, és az õ törvényérõl 

gondolkodik éjjel és nappal.

ZSOLTÁROK 22:9 Az ùrra bízta magát, 
mentse meg ôt; szabadítsa meg ôt, hiszen 
gyönyörködött benne!

ZSOLTÁROK 40:9 Hogy teljesítsem a 
te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te 
törvényed keblem közepette van.

ÉZSAIÁS 42:1 Ímé az én szolgám, a kit 
gyámolítok, az én választottam, a kit szívem 
kedvel, lelkemet adtam õ belé, törvényt beszél 
a népeknek.

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

MÁTÉ 17:5 Mikor õ még beszél vala, ímé, 
fényes felhõ borítá be õket; és ímé szózat lõn a 
felhõbõl, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a 
kiben én gyönyörködöm: õt hallgassátok.

JÁNOS 15:10 Ha [a]z én parancsolataimat 
megtartjátok, megmaradtok az én 
szeretetemben; a miképen én megtartottam az 
én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok 
az õ szeretetében.

JÁNOS 17:4 Én dicsõítettelek téged e 
földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám 
bíztál, hogy végezzem azt.

5 És most te dicsõíts meg engem, Atyám, te 
magadnál azzal a dicsõséggel, a melylyel 
bírtam te nálad a világ létele elõtt.

RÓMAIAKHOZ 10:4 Mert a törvény vége 
Krisztus minden hívõnek igazságára.

2 SÁMUEL 

2 sámuel 7&22 2 sámuel 22
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Lásd még: Zsoltárok 18:20-25; Zsoltárok 37:31; Zsoltárok 
119:13,30,102; János 8:29; János 13:31,32; Rómaiakhoz 3:31; 

Rómaiakhoz 7:12; Rómaiakhoz 8:3,4; Galatákhoz 3:13,21; 
Galatákhoz 5:22,23.

B13 A Messiás hatalma.
B21 A Messiás a fény.
E09 A Messiás igazságossága.

2 SÁMUEL 23:1 Ezek Dávidnak utolsó 
beszédei. Dávidnak, Isai fiának szózata, 
[annak] a férfiúnak szózata, a ki igen 
felmagasztaltaték, Jákób Istenének 
felkentje és Izráel dalainak kedvencze.

2 Az Úrnak lelke szólott én bennem, és az õ 
beszéde az én nyelvem által.

3 Izráelnek Istene szólott, Izráelnek 
kõsziklája mondá nékem: A ki igazságosan 
uralkodik az emberek felett, a ki Isten 
félelmével uralkodik:

4 Olyan az, mint a reggeli világosság, 
mikor a nap feljõ, mint a felhõtlen reggel; 
napsugártól, esõtõl [sarjadzik] a fû a földbõl.

ZSOLTÁROK 72:6 Szálljon alá, mint 
esõ a rétre, mint zápor, a mely megöntözi a 
földet.

7 Virágozzék az õ idejében az igaz és a béke 
teljessége, a míg nem lesz a hold.

8 És uralkodjék egyik tengertõl a másik 
tengerig, és a [nagy] folyamtól a föld határáig.

MIKEÁS 5:2 De te, Efratának Bethleheme, 
bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belõled 
származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a 
kinek származása eleitõl fogva, öröktõl fogva 
van.

LUKÁCS 1:76 Te pedig kis gyermek, a 
magasságos [Isten] prófétájának hivattatol; 

mert az Úr elõtt jársz, hogy az õ útait 
megkészítsed;

77 És az üdvösség ismeretére megtanítsad az õ 
népét, a bûnöknek bocsánatjában.

78 A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, a 
melylyel meglátogatott minket a naptámadat a 
magasságból,

79 Hogy megjelenjék azoknak, a kik a 
sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek; 
hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek 
útjára!

JÁNOS 8:12 Ismét szóla azért hozzájok 
Jézus, mondván: Én vagyok a világ 
világossága: a ki engem követ, nem járhat 
a sötétségben, hanem övé lesz az életnek 
világossága.

JÁNOS 12:35 Monda azért nékik Jézus: 
Még egy kevés ideig veletek van a világosság. 
Járjatok, a míg világosságotok van, hogy 
sötétség ne lepjen meg titeket: és a ki a 
sötétségben jár, nem tudja, hová megy.

36 Míg a világosságotok megvan, higyjetek 
a világosságban, hogy a világosság fiai 
legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, 
elrejtõzködék elõlük.

JELENÉSEK 21:23 És a városnak 
nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy 
világítsanak benne; mert az Isten dicsõsége 
megvilágosította azt, és annak szövétneke a 
Bárány.

Lásd még: #1; 5 Mózes 32:4,30,31; Zsoltárok 2:6-8; Zsoltárok 72:6; 
Zsoltárok 89:35; Ézsaiás 4:2; Ézsaiás 60:1-3,19,20; Hóseás 6:3; 

Mikeás 5:8; János 1:6,7.

2 SÁMUEL 

2 sámuel 232 sámuel 23
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E01 A Messiás szolgálatának típusa.

2 KIRÁLYOK 1:6 És felelének 
néki: Egy férfiú jöve elõnkbe, és monda 
nékünk: Menjetek el, térjetek vissza 
a királyhoz, a ki titeket elküldött, és 
mondjátok meg néki: Ezt mondja az 
Úr: Nincs-é Izráelben Isten, hogy te 
Baálzebubhoz, Ekron istenéhez küldesz 
tanácsot kérdeni? Azért az ágyból, a 
melyben fekszel, fel nem kelsz, hanem 
kétség nélkül meghalsz.

11 És ismét külde õ hozzá [a király] más 
ötven ember elõtt való fõembert, mind 
az ötven férfival egybe, a ki szóla és 
monda néki: Isten embere, a király azt 
parancsolja, hogy hamar jõjj alá!

12 És felele Illés, és monda nékik: Ha Isten 
embere vagyok, szálljon tûz az égbõl alá, és 
emészszen meg téged és a te ötven emberedet. 
És Istennek tüze szálla alá az égbõl, és 
megemészté õt és az õ ötven emberét.

LUKÁCS 9:51 Lõn pedig, mikor az idõ 
elközelgete, hogy õ felvitessék, eltökélte 
magát, hogy Jeruzsálembe megy,

52 És követeket külde az õ orczája elõtt; és [azok] 
elmenvén, bemenének egy samaritánus faluba, 
hogy néki [szállást] készítsenek.

53 De nem fogadák be õt, mivelhogy õ 
Jeruzsálembe megy vala.

54 Mikor pedig ezt látták az õ tanítványai, 
Jakab és János, mondának: Uram, akarod-é, 
hogy mondjuk, hogy tûz szálljon alá az 
égbõl, és emészsze meg ezeket, mint Illyés is 
cselekedett?

55 De [Jézus] megfordulván, megdorgálá õket, 
mondván: Nem tudjátok minémû lélek van ti 
bennetek:

56 Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy 
elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy 
megtartsa. Elmenének azért más faluba.

LUKÁCS 24:47 És prédikáltatni az õ nevében 
a megtérésnek és a bûnök bocsánatának 
minden pogányok között, Jeruzsálemtõl 
elkezdve.

JÁNOS 3:17 Mert nem azért küldte az 
Isten az õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa 
a világot, hanem hogy megtartassék a világ 
általa.

JÁNOS 12:47 És ha valaki hallja az 
én beszédeimet és nem hisz, én nem 
kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, 
hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy 
megtartsam a világot.

APOSTOLOK 1:8 Hanem vesztek 
erõt, minekutána a Szent Lélek eljõ reátok: 
és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, 
mint az egész Júdeában és Samariában és a 
földnek mind végsõ határáig.

APOSTOLOK 8:14 Mikor pedig 
meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy 
Samária bevette az Isten ígéjét, elküldék 
azokhoz Pétert és Jánost;

Lásd még: Példabeszédek 9:8; Jeremiás 23:13; Mikeás 1:5; Máté 
18:11; Máté 20:28; Lukács 19:10; János 4:4,9,40-42; Apostolok 

9:31; 1 Timóteushoz 1:15.

2 királyok 1 2 királyok 1

2 KIRÁLYOK
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A03 A Messiás David leszármazottja.
D04 A Messiás, mint a Király feladatai.
     
1 KRÓNIKA 17:11 És lészen, mikor 

betelnek a te életed napjai, hogy a te 
atyáidhoz elmenj, a te magodat feltámasztom 
te utánad, mely a te fiaid közül való lesz, és 
az õ országát megerõsítem.

MÁTÉ 2:1 A mikor pedig megszületik 
vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes 
király idejében, ímé napkeletrõl bölcsek 
jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:

2 Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? 
Mert láttuk az õ csillagát napkeleten, és azért 
jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.

APOSTOLOK 13:36 Mert Dávid, 
minekutána a saját idejében szolgált az Isten 
akaratának, elaludt, és helyhezteték az õ 
atyáihoz, és rothadást látott.

37 De a kit Isten feltámasztott, az nem látott 
rothadást.

RÓMAIAKHOZ 1:3 Az õ Fia felõl, a ki 
Dávid magvából lett test szerint,

Lásd még: #1.

E17 A Messiás templomot épít Istennek.

1 KRÓNIKA 17:12 Õ épít nékem 
házat, és megerõsítem az õ királyi székét 
mindörökké.

JÁNOS 2:19 Felele Jézus és monda nékik: 
Rontsátok le a templomot, és három nap alatt 
megépítem azt.

20 Mondának azért a zsidók: Negyvenhat 
esztendeig épült ez a templom, és te három 
nap alatt megépíted azt?

21 Õ pedig az õ testének templomáról szól vala.

APOSTOLOK 7:47 Salamon építe pedig 
néki házat.

48 De ama Magasságos nem kézzel csinált 
templomokban lakik, mint a próféta mondja:

49 A menny nékem ülõszékem, a föld pedig az én 
lábaimnak zsámolya; micsoda házat építhettek 
nékem? azt mondja az Úr, vagy melyik az én 
nyugodalmamnak helye?

KOLOSSÉIAKHOZ 2:9 Mert Õ benne 
lakozik az istenségnek egész teljessége testileg,

Lásd még: #1; Zakariás 6:12,13.

A05 A Messiás kapcsolata az Atyjával.

1 KRÓNIKA 17:13 Én leszek néki 
atyja, õ pedig fiam lészen, és az én 
irgalmasságomat õ tõle el nem veszem, 
mint a hogy a te elõtted valótól elvettem;

LUKÁCS 9:35 És szózat lõn a felhõbõl, 
mondván: Ez amaz én szerelmes Fiam, õt 
hallgassátok.

JÁNOS 3:3 Felele Jézus és monda néki: 
Bizony, bizony mondom néked: ha valaki 
újonnan nem születik, nem láthatja az Isten 
országát.

ZSIDÓKHOZ 1:5 Mert kinek 
mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam 
vagy te, én ma szûltelek téged? és ismét: Én 

1 krónika 17 1 krónika 17

1 KRÓNIKA
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leszek néki Atyja és õ lesz nékem Fiam?

Lásd még: #1; Zsoltárok 2:7,12.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

1 KRÓNIKA 17:14 Hanem 
megerõsítem õt az én házamban és az 
én országomban mindörökké, és az õ 
királyiszéke erõs lesz mindörökké.

LUKÁCS 1:30 És monda néki az angyal: Ne 
félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.

31 És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, 
és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK.

32 Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának 
hivattatik; és néki adja az Úr Isten a 
Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

Lásd még: #1; Zsidókhoz 3:6.

1 KRÓNIKA

1 krónika 17
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D08 A Messiás lesz a Kezességvállaló.

JÓB 17:3 Minthogy az õ szívöket 
elzártad az értelem elõl, azért nem is 
magasztalhatod fel õket.

PÉLDABESZÉDEK 11:15 Teljességgel 
megrontatik, a ki kezes lesz idegenért; a ki 
pedig gyûlöli a kezességet, bátorságos lesz.

PÉLDABESZÉDEK 17:18 Értelmetlen ember 
az, a ki kezét adja, fogadván kezességet barátja 
elõtt.

PÉLDABESZÉDEK 22:26 Ne légy azok 
közt, a kik kézbe csapnak, a kik adósságért 
kezeskednek.

ZSIDÓKHOZ 7:22 Annyiban jobb 
szövetségnek lett kezesévé Jézus.

Lásd még: Ézsaiás 38:14; Jeremiás 30:21,22.

 

D05 A Messiás lesz a Megváltó.
E11 A Messiás örök életet ad.
G01 A Messiás feltámadása meg lett 

jövendölve.

JÓB 19:25 Mert én tudom, hogy az 
én megváltóm él, és utoljára az én porom 
felett megáll.

26 És miután ezt a bõrömet megrágják, 
testem nélkül látom meg az Istent.

27 A kit magam látok meg magamnak; az 
én szemeim látják meg, nem más. Az én 
veséim megemésztettek én bennem;

ÉZSAIÁS 26:19 Megelevenednek halottaid 
és holttesteim fölkelnek: serkenjetek föl és 
énekeljetek, a kik a porban lakoztok, mert 
harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld 
az árnyakat!

DÁNIEL 12:2 És sokan azok közül, a 
kik alusznak a föld porában, felserkennek, 
némelyek örök életre, némelyek pedig 
gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.

JÁNOS 5:28 Ne csodálkozzatok ezen: 
mert eljõ az óra, a melyben mindazok, a kik a 
koporsókban vannak, meghallják az õ szavát,

RÓMAIAKHOZ 8:13 Mert, ha test szerint 
éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a 
lélekkel megöldökölitek, éltek.

1 KORINTUSI 15:22 Mert a miképen 
Ádámban mindnyájan meghalnak, 
azonképen a Krisztusban is mindnyájan 
megeleveníttetnek.

23 Mindenki pedig a maga rendje szerint. Elsõ 
zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az 
õ eljövetelekor.

JELENÉSEK 1:18 És az Élõ; pedig halott valék, 
és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam 
vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.

Lásd még: Jób 33:23,24; Zsoltárok 19:15; Ézsaiás 54:5; Ézsaiás 
59:20,21; Ezékiel 37:7-10; Efézusiakhoz 1:7; 2 Timóteushoz 4:8.

JÓB

jób 17 & 19 jób 19
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B11 A Messiás engedelmessége.
E12 A Messiás beteljesíti Isten törvényét.
G05 A Messiás munkája sok gyümölcsöt 

eredményez.

ZSOLTÁROK 1:1 Boldog ember az, 
a ki nem jár gonoszok tanácsán, bûnösök 
útján meg nem áll, és csúfolódók 
székében nem ül;

2 Hanem az Úr törvényében van 
gyönyörûsége, és az õ törvényérõl 
gondolkodik éjjel és nappal.

3 És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé 
ültetett fa, a mely idejekorán megadja 
gyümölcsét, és levele nem hervad el; és 
minden munkájában jó szerencsés lészen.

4 Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a 
polyva, a mit szétszór a szél.

5 Azért nem állhatnak meg a gonoszok 
az ítéletben; sem a bûnösök az igazak 
gyülekezetében.

6 Mert tudja az Úr az igazak útját; a 
gonoszok útja pedig elvész.

ZSOLTÁROK 40:9 Hogy teljesítsem a 
te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te 
törvényed keblem közepette van.

ÉZSAIÁS 53:11 Mert lelke szenvedése folytán 
látni fog, [és] megelégszik, ismeretével igaz 
szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket õ 
viseli.

JEREMIÁS 17:7 Áldott az a férfi, a ki az Úrban 
bízik, és a kinek bizodalma az Úr;

8 Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett 
fa, a mely a folyó felé bocsátja gyökereit, és 
nem fél, ha hõség következik, és a levele zöld 
marad; és a száraz esztendõben nem retteg, 
sem a gyümölcsözéstõl meg nem szûnik.

JÁNOS 4:34 Monda nékik Jézus: Az 
én eledelem az, hogy annak akaratját 
cselekedjem, a ki elküldött engem, és az õ 
dolgát elvégezzem.

RÓMAIAKHOZ 3:12 Mindnyájan 
elhajlottak, egyetemben haszontalanokká 
lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak 
egy is.

ZSIDÓKHOZ 7:26 Mert ilyen fõpap 
illet vala minket, szent, ártatlan, szeplõtelen, 
a bûnösöktõl elválasztott, és a ki az egeknél 
magasságosabb lõn,

JELENÉSEK 22:2 Az õ utczájának közepén. 
És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, 
mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden 
hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a 
pogányok gyógyítására valók.

Lásd még: 1 Mózes 2:9; 5 Mózes 11:18-20; Józsué 1:8; Zsoltárok 
37:30,31; Zsoltárok 104:34; Zsoltárok 112:1; Zsoltárok 

119:11,15,16,24,47,97-99; Jeremiás 31:33; Malakiás 3:17,18; 
Rómaiakhoz 7:22; Zsidókhoz 8:10; János 5:3.

F12 A Messiás akadályba ütközik.

ZSOLTÁROK 2:1 Miért 
dühösködnek a pogányok, és gondolnak 
hiábavalóságot a népek?

LUKÁCS 18:32 Mert a pogányok kezébe 
adatik, és megcsúfoltatik, és meggyaláztatik, és 
megköpdöstetik;

APOSTOLOK 4:24 Ezek pedig mikor 
hallották, egy szívvel-lélekkel felemelék 
szavokat az Istenhez, és mondának: Urunk, 

ZSOLTÁROK

zsoltárok 1 zsoltárok 2
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te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és 
a földet, a tengert és minden azokban levõ 
dolgot.

25 Ki Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt 
mondottad: Miért zúgolódtak a pogányok, és 
gondoltak a népek hiábavalókat?

26 Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek 
egybegyûltek az Úr ellen és az õ Krisztusa 
ellen.

27 Mert bizony egybegyûltek a te szent Fiad, 
a Jézus ellen, a kit felkentél, Heródes és 
Ponczius Pilátus a pogányokkal és Izráel 
népével,

28 Hogy véghezvigyék, a mikrõl a te kezed 
és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy 
megtörténjenek.

JELENÉSEK 17:14 Ezek a Bárány ellen 
viaskodnak, és a Bárány meggyõzi õket, mert 
uraknak Ura és királyoknak Királya; és az õ 
vele való hivatalosok és választottak és hívek 
[is.]

Lásd még: #1; Zsoltárok 83:3-6; Máté 21:38; János 11:50; Apostolok 
5:33; Apostolok 16:22.

F12 A Messiás akadályba ütközik.

ZSOLTÁROK 2:2 A föld királyai 
felkerekednek és a fejedelmek együtt 
tanácskoznak az Úr ellen és az õ felkentje 
ellen:

3 Szaggassuk le az õ bilincseiket, és dobjuk 
le magunkról köteleiket!

LUKÁCS 13:31 Ugyanazon napon jövének [õ] 
hozzá némelyek a farizeusok közül, mondván 
néki: Eredj ki és menj el innét: mert Heródes 

meg akar téged ölni.

LUKÁCS 19:14 Az õ alattvalói pedig gyûlölék 
õt, és követséget küldének utána, mondván: 
Nem akarjuk, hogy õ uralkodjék mi rajtunk.

LUKÁCS 23:11 Héródes pedig az õ katonáival 
egybe semminek állítván és kicsúfolván õt, 
minekutána felöltöztette fényes ruhába, 
visszaküldé Pilátushoz.

12 És az napon lõnek barátok egymással Pilátus 
és Héródes; mert az elõtt ellenségeskedésben 
valának egymással.

JELENÉSEK 17:14 Ezek a Bárány ellen 
viaskodnak, és a Bárány meggyõzi õket, mert 
uraknak Ura és királyoknak Királya; és az õ 
vele való hivatalosok és választottak és hívek 
[is.]

Lásd még: #1; Máté 2:16; Máté 25:59; Máté 27:1; János 1:41; János 
15:23; Apostolok 4:5-8; Apostolok 10:38; Apostolok 12:1-6; Zsidókhoz 

1:9; 1 Péter 2:7,8.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 2:4 Az egekben lakozó 
neveti, az Úr megcsúfolja õket.

5 Majd szól nékik haragjában, és 
megrettenti õket gerjedelmében:

6 Én kentem ám fel az én királyomat a 
Sionon, az én szent hegyemen!

MÁTÉ 23:33 Kígyók, mérges kígyóknak 
fajzatai, miképen kerülitek ki a gyehennának 
büntetését?

34 Annakokáért ímé prófétákat, bölcseket és 
írástudókat küldök én hozzátok: és azok 

ZSOLTÁROK

zsoltárok 2 zsoltárok 2
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közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, 
másokat azok közül a ti zsinagógáitokban 
megostoroztok és városról- városra üldöztök.

35 Hogy reátok szálljon minden igaz vér, a mely 
kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétõl 
Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, a kit a 
templom és az oltár között megöltetek.

36 Bizony mondom néktek, mindezek reá 
következnek erre a nemzetségre.

MÁTÉ 28:18 És hozzájuk menvén Jézus, 
szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden 
hatalom mennyen és földön.

EFÉZUSIAKHOZ 1:22 És mindeneket 
vetett az Õ lábai alá, és Õt tette mindeneknek 
fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,

JELENESEK 14:1     És látám, és ímé egy 
Bárány áll vala a Sion hegyén, és ô vele száz 
negyvennégy ezeren, a kiknek homlokán írva 
vala az ô Atyjának neve.

JELENESEK 19:15  És az ô szájából éles 
kard jô vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; 
és ô fogja azokat legeltetni vasvesszôvel; és ô 
nyomja a mindenható Isten haragja hevének 
borsajtóját.

JELENÉSEK 1:16 Vala pedig a jobb kezében hét 
csillag; és a szájából kétélû éles kard jõ vala ki; 
és az õ orczája, mint a nap [a mikor] fénylik az 
õ erejében.

Lásd még: #1; Zsoltárok 11:4; Zsoltárok 37:13; Zsoltárok 50:16-22; 
Zsoltárok 59:9; Zsoltárok 115:3; Példabeszédek 1:26; Ézsaiás 40:22; 
Zakariás 1:15; Lukács 19:27,43,44; Apostolok 2:34-36; Apostolok 

5:30,31; Zsidókhoz 12:22-25; Jelenések 14:1; Jelenések 19:15.

B01 A Messiás Isten Fia.
B04 A Messiás isteni tulajdonságai.

ZSOLTÁROK 2:7 Törvényül 
hirdetem: Az Úr mondá nékem: Én fiam 
vagy te; én ma nemzettelek téged.

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

MÁTÉ 25:31 Mikor pedig eljõ az embernek 
Fia az õ dicsõségében, és õ vele mind a szent 
angyalok, akkor beül majd az õ dicsõségének 
királyiszékébe.

APOSTOLOK 13:32 És mi hirdetjük 
néktek az atyáknak tett ígéretet, hogy azt 
az Isten betöltötte nékünk, az õ fiaiknak 
feltámasztván Jézust:

33 Mint a második zsoltárban is meg van írva: Én 
Fiam vagy te; ma nemzettelek én téged.

RÓMAIAKHOZ 1:1 Pál, Jézus 
Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, 
elválasztva Isten evangyéliomá[nak 
hirdetésére.]

2 Melyet eleve megígért az õ prófétái által a 
szentírásokban,

3 Az õ Fia felõl, a ki Dávid magvából lett test 
szerint,

4 A ki megbizonyíttatott hatalmasan Isten 
Fiának a szentség Lelke szerint, a halálból való 
feltámadás által, a mi Urunk Jézus Krisztus 
felõl,

ZSIDÓKHOZ 5:5 Hasonnlóképen 
Krisztus sem maga dicsõítette meg magát 
azzal, hogy fõpap lett, hanem az, a ki így 
szólott hozzá: Én Fiam vagy te, ma szûltelek 
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téged.
6 Miképen másutt is mondja: Te örökké való 

pap vagy, Melkisédek rendje szerint.

Lásd még: Máté 16:16; Máté 17:5; János 1:14,18; Rómaiakhoz 1:1-
4; Zsidókhoz 1:5,6.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 2:8 Kérjed tõlem és 
odaadom néked a pogányokat örökségül, 
és birtokodul a föld határait.

JÁNOS 17:1 Ezeket beszélte Jézus; és 
felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, 
eljött az óra; dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a 
te Fiad is dicsõítsen téged;

2 A miként te hatalmat adtál néki minden 
testen, hogy örök életet adjon mindennek, a 
mit néki adtál.

3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek 
téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, 
a Jézus Krisztust.

4 Én dicsõítettelek téged e földön: elvégeztem a 
munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem 
azt.

5 És most te dicsõíts meg engem, Atyám, te 
magadnál azzal a dicsõséggel, a melylyel 
bírtam te nálad a világ létele elõtt.

FILIPPIEKHEZ 2:9 Annakokáért az 
Isten is felmagasztalá õt, és ajándékoza néki 
oly nevet, a mely minden név fölött való;

10 Hogy a Jézus nevére minden térd 
meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld 
alatt valóké.

11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr 
az Atya Isten dicsõségére.

Lásd még: #1; #2; #4; Zsoltárok 22:18; Apostolok 20:21; Apostolok 
26:18-20; Rómaiakhoz 16:26; 1 Tesszalonika 1:9; Jelenések 7:9-12; 

Jelenések 15:4.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 2:9 Összetöröd õket 
vasvesszõvel: széjjelzúzod õket, mint 
cserépedényt.

JELENÉSEK 2:26    És a ki gyõz, és a ki 
mindvégig megõrzi az én cselekedeteimet, 
annak hatalmat adok a pogányokon;

27 És uralkodik rajtuk vasvesszõvel, mint a 
fazekas edényei széttöretnek; a miképen én is 
vettem az én Atyámtól:

JELENÉSEK 12:5    És szûle fiú-magzatot, a 
ki vasvesszõvel legeltet minden nemzetet; 
és ragadtaték annak fia Istenhez és az õ 
királyiszékéhez.

Lásd még: #1; Zsoltárok 21:9,10; Zsoltárok 89:23; Ézsaiás 30:14; 
Ézsaiás 60:12; Dániel 2:44.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 2:10 Azért, királyok, 
legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái!

11 Szolgáljátok az Urat félelemmel, és 
örüljetek reszketéssel.

12 Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne 
haragudjék és el ne veszszetek az úton, 
mert hamar felgerjed az õ haragja. 
Boldogok mindazok, a kik õ benne 
bíznak!
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ÉZSAIÁS 60:1 Kelj fel, világosodjál, mert 
eljött világosságod, és az Úr dicsõsége rajtad 
feltámadt.

2 Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a 
népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsõsége 
rajtad megláttatik.

3 És népek jönnek világosságodhoz, és királyok 
a néked feltámadt fényességhez.

4 Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: 
mindnyájan egybegyûlnek, hozzád jönnek, fiaid 
messzirõl jönnek, és leányaid ölben hozatnak el.

5 Akkor meglátod és ragyogsz [örömtõl,] és remeg 
és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger 
kincsözöne, [és] hozzád jõ a népeknek gazdagsága.

JÁNOS 5:23 Hogy mindenki úgy tisztelje a 
Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli 
a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte õt.

2 TESSZALONIKA 1:8 Tûznek lángjában, 
ki bosszút áll azokon, a kik nem ismerik az 
Istent, és a kik nem engedelmeskednek a mi 
Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának.

9 A kik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az 
Úr ábrázatától, és az õ hatalmának dicsõségétõl,

JELENÉSEK 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.

12 És az õ szemei olyanok, mint a tûzláng; és az õ 
fején sok korona; az õ neve fel vala írva, a mit 
senki nem tud, csak õ maga.

13 És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a 
neve Isten ígéjének neveztetik.

14 És mennyei seregek követik vala õt fehér 
lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.

15 És az õ szájából éles kard jõ vala ki, hogy azzal 
verje a pogányokat; és õ fogja azokat legeltetni 
vasvesszõvel; és õ nyomja a mindenható Isten 

haragja hevének borsajtóját.
16 És az õ ruháján és tomporán oda vala írva az õ 

neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.

Lásd még: #1; #2; Zsoltárok 40:5; Zsoltárok 84:13; Zsoltárok 146:3-
5; Példabeszédek 16:20; Jeremiás 17:7; Rómaiakhoz 10:11; Zsidókhoz 

1:5; Zsidókhoz 12:22-25,28,29; 1 Péter 2:6; 1 Péter 1:21.

E25 A Messiásban hinni fognak és dicsérni 
fogják Ot.

ZSOLTÁROK 8:1 Az éneklõmesternek a 
gittithre; Dávid zsoltára.

2 Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te 
neved az egész földön, a ki az egekre 
helyezted dicsõségedet.

3  A csecsemôk és csecsszopók szájával 
erôsítetted meg hatalmadat a te 
ellenségeid miatt, hogy a gyûlölködôt és 
bosszúállót elnémítsd.

MÁTÉ 11:25 Abban az idõben szólván 
Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, 
mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted 
ezeket a bölcsek és az értelmesek elõl, és a 
kisdedeknek megjelentetted.

MÁTÉ 21:15 A fõpapok és írástudók pedig, 
látván a csodákat, a melyeket cselekedett 
vala, és a gyermekeket, a kik kiáltottak vala a 
templomban, és ezt mondták vala: Hozsánna 
a Dávid fiának; haragra gerjedének,

16 És mondának néki: Hallod, mit mondanak 
ezek? Jézus pedig monda nékik: Hallom. 
Sohasem olvastátok-é: A gyermekek és 
csecsemõk szája által szereztél dicsõséget?

Lásd még: Lukács 10:21; 1 Korintusi 1:27.
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B07 A Messiás mindenhatósága.

ZSOLTÁROK 8:7   ùrrá tetted ôt 
kezeid munkáin, mindent lábai alá 
vetettél:

EFÉZUSIAKHOZ 1:22 És mindeneket 
vetett az Õ lábai alá, és Õt tette mindeneknek 
fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,

Lásd még: Máté 28:18; Zsidókhoz 1:2; Zsidókhoz 2:8.

A05 A Messiás kapcsolata az Atyjával.
F01 A Messiás halála meg lett jövendölve.
G01 A Messiás feltámadása meg lett 

jövendölve.
     
ZSOLTÁROK 16:8 Az Úrra néztem 

szüntelen; mert jobb kezem felõl van, 
meg nem rendülök.

9 Azért örül az én szívem és örvendez az én 
lelkem; testem is biztosságban lakozik.

10 Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; 
nem engeded, hogy a te szented rothadást 
lásson.

11 Te tanítasz engem az élet ösvényére, 
teljes öröm van tenálad; a te jobbodon 
gyönyörûségek vannak örökké.

ZSOLTÁROK 49:16 Csak Isten válthatja 
ki lelkemet a Seol kezébôl, mikor az megragad 
engem. Szela.

ZSOLTÁROK 71:20 A ki sok bajt és 
nyomorúságot éreztettél velünk, [de] ismét 
megelevenítesz, és a föld mélységébõl ismét 
felhozol minket.

ÉZSAIÁS 25:8 Elveszti a halált örökre, és 
letörli az Úr Isten a könyhullatást minden 
orczáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész 
földrõl; mert az Úr szólott.

APOSTOLOK 2:25 Mert Dávid ezt 
mondja õ róla: Magam elõtt láttam az Urat 
mindenkor, mert õ nékem jobb kezem felõl 
van, hogy meg ne tántorodjam.

26 Annakokáért örvendezett az én szívem, és 
vígadott az én nyelvem; annakfelette az én 
testem is reménységben nyugszik.

27 Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, 
és nem engeded, hogy a te szented rothadást 
lásson.

28 Megjelentetted nékem az életnek útait; 
betöltesz engem örömmel a te orczád elõtt.

29 Atyámfiai férfiak, szabad nyilván szólanom ti 
elõttetek Dávid pátriárkáról, hogy õ megholt 
és eltemettetett, és az õ sírja mind e mai napig 
minálunk van.

30 Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten 
néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az õ 
ágyékának gyümölcsébõl támasztja a Krisztust 
test szerint, hogy helyheztesse az õ királyi 
székibe,

31 Elõre látván [ezt,] szólott a Krisztus 
feltámadásáról, hogy az õ lelke nem hagyatott 
a sírban, sem az õ teste rothadást nem látott.

APOSTOLOK 13:33 Mint a második 
zsoltárban is meg van írva: Én Fiam vagy te; 
ma nemzettelek én téged.

34 Hogy pedig feltámasztotta õt halottaiból, 
úgy hogy nem is fog többé az enyészetbe 
visszatérni, azt így mondotta: Néktek adom a 
Dávid biztos szent [javait.]

35 Azért mondja másutt is: Nem engeded, hogy a 
te Szented rothadást lásson.

36 Mert Dávid, minekutána a saját idejében 
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szolgált az Isten akaratának, elaludt, és 
helyhezteték az õ atyáihoz, és rothadást látott.

37 De a kit Isten feltámasztott, az nem látott 
rothadást.

JELENÉSEK 1:18   És az Élõ; pedig halott valék, 
és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam 
vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.

Lásd még: Zsoltárok 30:4; Zsoltárok 86:13; Ézsaiás 26:19; Hóseás 
6:2; Hóseás 13:14; Máté 27:52,53; János 8:51-55; Apostolok 3:14,15; 

1 Korintusi 15:20,26,42,54,55.

B18 A Messiás szentsége, szépsége és 
dicsosége.

ZSOLTÁROK 17:15 Én igazságban 
nézem a te orczádat, megelégszem a te 
ábrázatoddal, midõn felserkenek.

MÁTÉ 25:31 Mikor pedig eljõ az embernek 
Fia az õ dicsõségében, és õ vele mind a szent 
angyalok, akkor beül majd az õ dicsõségének 
királyiszékébe.

LUKÁCS 9:26 Mert valaki szégyel engem és 
az én beszédemet, az embernek Fia is szégyelni 
fogja azt, mikor eljõ az õ dicsõségével, és az 
Atyáéval és a szent angyalokéval.

LUKÁCS 9:32 Pétert pedig és a vele lévõket 
elnyomá az álom; de mikor felébredtek, láták 
az õ dicsõségét, és ama két férfiút, kik vele 
állanak vala.

33 És lõn, mikor azok eltávoztak õ tõle, monda 
Péter Jézusnak: Mester, jó nékünk itt lennünk: 
csináljunk azért három hajlékot, egyet néked, 
Mózesnek is egyet, és egyet Illésnek; nem 
tudván mit mond.

JÁNOS 1:14 És az Íge testté lett és lakozék 
mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes 
vala kegyelemmel és igazsággal.

JÁNOS 11:40 Monda néki Jézus: Nem 
mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod 
majd az Istennek dicsõségét?

JÁNOS 17:22 És én azt a dicsõséget, a 
melyet nékem adtál, õ nékik adtam, hogy 
egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk:

23 Én õ bennök, és te én bennem: hogy 
tökéletesen egygyé legyenek, és hogy 
megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és 
szeretted õket, a miként engem szerettél.

24 Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy 
a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; 
hogy megláthassák az én dicsõségemet, a 
melyet nékem adtál: mert szerettél engem e 
világ alapjának felvettetése elõtt.

APOSTOLOK 7:55 Mivel pedig teljes 
vala Szent Lélekkel, a mennybe függesztvén 
szemeit, látá Istennek dicsõségét, és Jézust 
állani az Istennek jobbja felõl,

RÓMAIAKHOZ 8:18 Mert azt tartom, 
hogy a miket most szenvedünk, nem 
hasonlíthatók ahhoz a dicsõséghez, mely 
nékünk megjelentetik.

1 KORINTUSI 13:12 Mert most tükör 
által homályosan látunk, akkor pedig színrõl-
színre; most rész szerint van bennem az 
ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a 
mint én is megismertettem.

2 KORINTUSI 3:18 Mi pedig az Úrnak 
dicsõségét mindnyájan fedetlen arczczal 
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szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, 
dicsõségrõl dicsõségre, úgy mint az Úrnak 
Lelkétõl.

1 JÁNOS 3:2 Szeretteim, most Isten 
gyermekei vagyunk, és még nem lett 
nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, 
hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk 
Õ hozzá; mert meg fogjuk õt látni, a mint van.

Lásd még: Zsoltárok 104:31; Zsoltárok 138:5; Ézsaiás 6:1-5; Ézsaiás 
24:14; Ézsaiás 35:2; Ézsaiás 40:5; Ézsaiás 60:1; Ézsaiás 61:6; Ezékiel 

3:23; Ezékiel 10:4; Habakuk 2:14; Máté 8:38; Máté 19:28; Márk 
8:38; Márk 13:26; Lukács 19:38; János 12:41.

F11 A Messiás szenvedése.

ZSOLTÁROK 18:5 Halál kötelei 
vettek körül, s az istentelenség árjai 
rettentettek engem.

6  A Seol kotelei vettek korul; a halal torei 
fogtak meg engem.

7 Szükségemben az Urat hívtam, és az én 
Istenemhez kiáltottam; szavamat meghallá 
templomából, és kiáltásom eljutott füleibe.

ZSOLTÁROK 88:7 Mély sírba vetettél 
be engem, sötétségbe, örvények közé.

8   A te haragod reám nehezedett, és minden 
haboddal nyomtál engem. Szela.

ZSOLTÁROK 116:3 Körülvettek engem 
a halál kötelei, és a pokol szorongattatásai 
támadtak meg engem; nyomorúságba és 
ínségbe jutottam.

MÁRK 14:33 És maga mellé vevé Pétert és 
Jakabot és Jánost, és kezde rettegni és gyötrõdni;

34 És monda nékik: Szomorú az én lelkem mind 

halálig; maradjatok itt, és vigyázzatok.
35 És egy kevéssé elõre menvén, a földre esék, és 

imádkozék, hogy, ha lehetséges, múljék el tõle 
ez az óra;

36 És monda: Abba, Atyám! Minden lehetséges 
néked. Vidd el tõlem ezt a poharat; 
mindazáltal ne az én akaratom [legyen meg,] 
hanem a tied.

LUKÁCS 22:44 És haláltusában lévén, 
buzgóságosabban imádkozék; és az õ verítéke 
olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a 
földre hullanak.

ZSIDÓKHOZ 5:7 Ki az õ testének 
napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, 
erõs kiáltás és könyhullatás közben járult 
ahhoz, a ki képes megszabadítani õt a halálból, 
és meghallgattatott az õ istenfélelméért,

B11 A Messiás engedelmessége.

ZSOLTÁROK 18:22 Mert megõriztem 
az Úrnak útait, és gonoszul nem távoztam el 
az én Istenemtõl.

23 Mert minden ítélete elõttem, és 
rendeléseit nem hánytam el magamtól.

24 És tökéletes voltam elõtte, õrizkedtem az 
én vétkemtõl.

25 És megfizetett nékem az ùr az én 
igazságom szerint; kezeim tisztasága 
szerint, a mi szemei elôtt van.

LUKÁCS 23:4 Monda pedig Pilátus a 
fõpapoknak és a sokaságnak: Semmi bûnt 
nem találok ez emberben.
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LUKÁCS 23:14 Monda nékik: Ide hoztátok 
nékem ez embert, mint a ki a népet 
félrevezeti: és ímé én ti elõttetek kivallatván, 
semmi olyan bûnt nem találtam ez emberben, 
a mivel õt vádoljátok:

LUKÁCS 23:22 Õ pedig harmadszor [is] 
monda nékik: Mert mi gonoszt tett ez? Semmi 
halálra való bûnt nem találtam õ benne; 
megfenyítvén azért õt, elbocsátom!

ZSIDÓKHOZ 7:26 Mert ilyen fõpap 
illet vala minket, szent, ártatlan, szeplõtelen, 
a bûnösöktõl elválasztott, és a ki az egeknél 
magasságosabb lõn,

Lásd még: 2 Mózes 23:21; Zsoltárok 1:2; Zsoltárok 37:31; Zsoltárok 
40:9; Zsoltárok 119:1,44,51,97,102; Jeremiás 31:33; Ezékiel 36:27; 

János 18:38; János 19:4,6.

A05 A Messiás kapcsolata az Atyjával.
E13 Isten megerosíti a Messiás szolgálatát.

ZSOLTÁROK 20:5    Cselekedjék veled szíved 
szerint, és teljesítse minden szándékodat.

6 Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és 
a mi Istenünk nevében zászlót [lobogtassunk:] 
teljesítse az Úr minden kérésedet!

7 Most tudom, hogy az ùr megsegíti 
felkentjét; meghallgatja ôt szent egeibôl 
jobbjának segítô erejével.

ZSOLTÁROK 132:17 Megnövesztem ott 
Dávidnak hatalmát, szövétneket szerzek 
az én felkentemnek.

18 Ellenségeire szégyent borítok, rajta pedig 
koronája ragyog.

JÁNOS 11:42 Tudtam is én, hogy te 

mindenkor meghallgatsz engem; csak 
a körülálló sokaságért mondtam, hogy 
elhigyjék, hogy te küldtél engem.

JÁNOS 17:1 Ezeket beszélte Jézus; és 
felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, 
eljött az óra; dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a 
te Fiad is dicsõítsen téged;

2 A miként te hatalmat adtál néki minden 
testen, hogy örök életet adjon mindennek, a 
mit néki adtál.

3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek 
téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, 
a Jézus Krisztust.

4 Én dicsõítettelek téged e földön: elvégeztem a 
munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem 
azt.

5 És most te dicsõíts meg engem, Atyám, te 
magadnál azzal a dicsõséggel, a melylyel 
bírtam te nálad a világ létele elõtt.

APOSTOLOK 2:36 Bizonynyal tudja 
meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és 
Krisztussá tette õt az Isten, azt a Jézust, a kit ti 
megfeszítettetek.

APOSTOLOK 5:31 Ezt az Isten 
fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, 
hogy adjon az Izráelnek bûnbánatot és 
bûnöknek bocsánatát.

ZSIDÓKHOZ 5:7 Ki az õ testének 
napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, 
erõs kiáltás és könyhullatás közben járult 
ahhoz, a ki képes megszabadítani õt a halálból, 
és meghallgattatott az õ istenfélelméért,

Lásd még: Zsoltárok 13:6; Zsoltárok 18:36,51; Zsoltárok 28:8; Ézsaiás 
57:15; Máté 6:9; János 9:31; Apostolok 2:33.
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A04 A Messiás öröktol fogva létezik.
     
ZSOLTÁROK 21:5  Életet kért tôled: 

adtál néki hosszú idôt, örökkévalót és 
végtelent.

ÉZSAIÁS 53:10 És az Úr akarta õt megrontani 
betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, 
magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr 
akarata az õ keze által jó szerencsés lesz.

MÁTÉ 28:5 Az angyal pedig megszólalván, 
monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert 
tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.

6 Nincsen itt, mert feltámadott, a mint 
megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a 
hol feküdt vala az Úr.

JÁNOS 11:25 Monda néki Jézus: Én vagyok 
a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha 
meghal is, él;

JELENÉSEK 1:18 És az Élõ; pedig halott valék, 
és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam 
vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.

Lásd még: Zsoltárok 16:10,11; Zsoltárok 91:16.

B14 A Messiás ismerteti Isten dicsoségét.
B18 A Messiás szentsége, szépsége és 

dicsosége.

ZSOLTÁROK 21:6 Nagy az ô 
dicsôsége a te segítséged által; fényt és 
méltóságot adtál reája.

JÁNOS 13:31 Mikor azért kiment vala, 

monda Jézus: Most dicsõítteték meg az 
embernek Fia, az Isten is megdicsõítteték õ 
benne.

32 Ha megdicsõítteték õ benne az Isten, az 
Isten is megdicsõíti õt õ magában, és ezennel 
megdicsõíti õt.

JÁNOS 17:1 Ezeket beszélte Jézus; és 
felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, 
eljött az óra; dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a 
te Fiad is dicsõítsen téged;

2 A miként te hatalmat adtál néki minden 
testen, hogy örök életet adjon mindennek, a 
mit néki adtál.

3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek 
téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, 
a Jézus Krisztust.

4 Én dicsõítettelek téged e földön: elvégeztem a 
munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem 
azt.

5 És most te dicsõíts meg engem, Atyám, te 
magadnál azzal a dicsõséggel, a melylyel 
bírtam te nálad a világ létele elõtt.

FILIPPIEKHEZ 2:9 Annakokáért az 
Isten is felmagasztalá õt, és ajándékoza néki 
oly nevet, a mely minden név fölött való;

10 Hogy a Jézus nevére minden térd 
meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld 
alatt valóké.

11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr 
az Atya Isten dicsõségére.

ZSIDÓKHOZ 8:1 Fõdolog pedig 
azokra nézve, a miket mondunk, az, hogy 
olyan fõpapunk van, a ki a mennyei Felség 
királyi székének jobbjára üle,

JELENÉSEK 5:13    Sõt hallám, hogy minden 
teremtett állat, a mely van a mennyben és 

ZSOLTÁROK

zsoltárok 21 zsoltárok 21



88

a földön, és a föld alatt és a tengerben, és 
minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: 
A királyiszékben ülõnek és a Báránynak áldás 
és tisztesség és dicsõség és hatalom örökkön 
örökké.

Lásd még: #2; Máté 28:18; János 17:22; Efézusiakhoz 1:20-22; 1 
Péter 3:22.

E16 A Messiás megáldja a népét.

ZSOLTÁROK 21:7 Sõt áldássá tetted õt 
örökké, megvidámítottad õt színed örömével.

8 Bizony a király bízik az ùrban, és nem 
inog meg, mert vele a Magasságosnak 
kegyelme.

APOSTOLOK 3:26 Az Isten az õ Fiát, 
Jézust elsõ sorban néktek támasztván, elküldé 
õt, hogy megáldjon titeket, mindegyikõtöket 
megtérítvén bûneitekbõl.

GALATÁKHOZ 3:9 Ekként a hitbõl 
valók áldatnak meg a hívõ Ábrahámmal.

GALATÁKHOZ 3:14 Hogy az Ábrahám 
áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, 
hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.

EFÉZUSIAKHOZ 1:3 Áldott legyen az 
Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak 
Atyja, a ki megáldott minket minden lelki 
áldással a mennyekben a Krisztusban,

ZSIDÓKHOZ 2:13 És ismét: Én õ 
benne bízom; és ismét: Ímhol vagyok én és a 
gyermekek, a kiket az Isten nékem adott.

Lásd még: #1; 1 Mózes 12:2; Zsoltárok 16:8,11; Zsoltárok 18:3; 
Zsoltárok 63:3-6; Zsoltárok 91:2,9.

F01 A Messiás halála meg lett jövendölve.
F08 A Messiás halálának részletei.

ZSOLTÁROK 22:1 Az 
éneklõmesternek az ajjelethassakhar 
szerint; Dávid zsoltára.

2 Én Istenem, én Istenem, miért hagytál 
el engemet? Távol van megtartásomtól 
jajgatásomnak szava.

3 Én Istenem, kiáltok nappal, de 
nem hallgatsz meg; éjjel is és nincs 
nyugodalmam.

MÁTÉ 27:45 Hat órától kezdve pedig 
sötétség lõn mind az egész földön, kilencz óráig.

46 Kilencz óra körül pedig nagy fenszóval 
kiálta Jézus, mondván: ELI, ELI! LAMA 
SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én Istenem! 
miért hagyál el engemet?

LUKÁCS 22:41 És õ eltávozék tõlök mintegy 
kõhajításnyira; és térdre esvén, imádkozék,

42 Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd 
el tõlem e pohárt; mindazáltal ne az én 
akaratom, hanem a tiéd legyen!

43 És angyal jelenék meg néki mennybõl, 
erõsítvén õt.

44 És haláltusában lévén, buzgóságosabban 
imádkozék; és az õ verítéke olyan vala, mint a 
nagy vércseppek, melyek a földre hullanak.

45 És minekutána fölkelt az imádkozástól, az õ 
tanítványaihoz menvén, aludva találá õket a 
szomorúság miatt,

46 És monda nékik: Mit alusztok? Keljetek fel és 
imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek.

ZSIDÓKHOZ 5:7 Ki az õ testének 
napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, 
erõs kiáltás és könyhullatás közben járult 
ahhoz, a ki képes megszabadítani õt a halálból, 

ZSOLTÁROK

zsoltárok 21 zsoltárok 22



89

és meghallgattatott az õ istenfélelméért,

Lásd még: Zsoltárok 22:12; Zsoltárok 32:3,4; Zsoltárok 38:9; Máté 
26:39; Márk 15:34; Lukács 24:44.

F08 A Messiás halálának részletei.

ZSOLTÁROK 22:7  De én féreg 
vagyok s nem férfiú; embereknek csúfja és 
a nép útálata.

ÉZSAIÁS 53:3 Útált és az emberektõl 
elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség 
ismerõje! mint a ki elõl orczánkat elrejtjük, 
útált volt; és nem gondoltunk vele.

MÁTÉ 12:24 A farizeusok pedig ezt 
hallván, mondának: Ez nem ûzi ki az 
ördögöket, hanemha Belzebubbal, az ördögök 
fejedelmével.

MÁTÉ 27:28 És levetkeztetvén õt, bíbor 
palástot adának reá.

MÁRK 9:12 Õ pedig felelvén, monda 
nékik: Illés ugyan elõbb eljövén helyre állít 
mindent; de hogyan van az embernek Fiáról 
megírva, hogy sokat kell szenvednie és 
megvettetnie?

LUKÁCS 23:38 Vala pedig egy felirat is fölébe 
írva görög, római és zsidó betûkkel: Ez a 
zsidóknak ama Királya.

39 A felfüggesztett gonosztevõk közül pedig az 
egyik szidalmazá õt, mondván: Ha te vagy a 
Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is!

JÁNOS 7:20 Felele a sokaság és monda: 
Ördög van benned. Ki akar téged megölni?

JÁNOS 7:47 Felelének azért nékik a 
farizeusok: Vajjon ti is el vagytok-é hitetve?

48 Vajjon a fõemberek vagy a farizeusok közül 
hitt-é benne valaki?

49 De ez a sokaság, a mely nem ismeri a törvényt, 
átkozott!

Lásd még: Zsoltárok 31:12; Zsoltárok 44:14; Zsoltárok 69:8-
13,20,21; Zsoltárok 88:9; Zsoltárok 89:42; Zsoltárok 109:25; Ézsaiás 

37:22; Ézsaiás 49:7; Jeremiás sir 3:30; Zsidókhoz 13:12.

F08 A Messiás halálának részletei.

ZSOLTÁROK 22:8 A kik engem 
látnak, mind csúfolkodnak rajtam, 
félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejöket:

MÁTÉ 27:29 És tövisbõl fonott koronát 
tõnek a fejére, és nádszálat a jobb kezébe; 
és térdet hajtva elõtte, csúfolják vala õt, 
mondván: Üdvöz légy zsidóknak királya!

MÁTÉ 27:39 Az arramenõk pedig 
szidalmazzák vala õt, fejüket hajtogatván.

40 És ezt mondván: Te, ki lerontod a templomot 
és harmadnapra fölépíted, szabadítsd 
meg magadat; ha Isten Fia vagy, szállj le a 
keresztrõl!

LUKÁCS 16:14 Hallák pedig mindezeket a 
farizeusok is, kik pénzszeretõk valának; és 
csúfolák õt.

LUKÁCS 23:11 Héródes pedig az õ katonáival 
egybe semminek állítván és kicsúfolván õt, 
minekutána felöltöztette fényes ruhába, 
visszaküldé Pilátushoz.
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LUKÁCS 23:35 És a nép megálla nézni. 
Csúfolák pedig õt a fõemberek is azokkal 
egybe, mondván: Egyebeket megtartott, tartsa 
meg magát, ha õ a Krisztus, az Istennek ama 
választottja.

36 Csúfolák pedig õt a vitézek is, odajárulván és 
eczettel kínálván õt.

Lásd még: Zsoltárok 109:25; Ézsaiás 37:22,23; Ézsaiás 57:4; Márk 
15:20,29; Lukács 23:21-23.

F08 A Messiás halálának részletei.

ZSOLTÁROK 22:9 Az ùrra bízta 
magát, mentse meg ôt; szabadítsa meg ôt, 
hiszen gyönyörködött benne!

MÁTÉ 27:41 Hasonlóképen a fõpapok 
is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel 
egyetemben, ezt mondják vala:

42 Másokat megtartott, magát nem tudja 
megtartani. Ha Izráel királya, szálljon le most 
a keresztrõl, és majd hiszünk néki.

43 Bízott az Istenben; mentse meg most õt, ha 
akarja; mert azt mondta: Isten Fia vagyok.

2 KORINTUSI 13:4 Mert noha 
megfeszíttetett erõtelenségbõl, mindazáltal él 
Istennek hatalmából. És noha mi erõtelenek 
vagyunk benne, de vele együtt élünk majd 
Isten erejébõl ti nálatok.

Lásd még: Zsoltárok 42:11; Márk 15:30-32; Lukács 23:35.

F08 A Messiás halálának részletei.

ZSOLTÁROK 22:10 Mert te hoztál ki 
engem az anyám méhébõl, [és ]biztattál 
engem anyámnak emlõin.

11  Születésem óta a te gondod voltam; 
anyám méhétôl fogva te voltál  
Istenem.

LUKÁCS 2:40 A kis gyermek pedig 
növekedék, és erõsödék lélekben, teljesedve 
bölcsességgel; és az Istennek kegyelme vala õ 
rajta.

JELENÉSEK 12:4    És a farka utána vonszá az 
ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté 
azokat; és álla az a sárkány a szûlõ asszony elé, 
hogy mikor szûl, annak fiát megegye.

5 És szûle fiú-magzatot, a ki vasvesszõvel legeltet 
minden nemzetet; és ragadtaték annak fia 
Istenhez és az õ királyiszékéhez.

Lásd még: Zsoltárok 71:6,17; Ézsaiás 7:14,15; Ézsaiás 49:1,2; Lukács 
1:30-33; Lukács 2:52.

F08 A Messiás halálának részletei.

ZSOLTÁROK 22:12 Ne légy messze 
tôlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, 
a ki segítsen.

MÁTÉ 26:31 Akkor monda nékik 
Jézus: Mindnyájan ezen az éjszakán 
megbotránkoztok én bennem. Mert meg van 
írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a 
nyájnak juhai.

MÁTÉ 26:56 Mindez pedig azért lõn, 
hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor 
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elhagyák õt a tanítványok mind, és elfutának.

MÁTÉ 26:72 És ismét megtagadá esküvéssel, 
hogy: Nem is ismerem ezt az embert.

73 Kevés idõ múlva pedig az ott álldogálók 
menének hozzá, és mondának Péternek: 
Bizony te is közülök való vagy; hiszen a te 
beszéded is elárul téged.

74 Ekkor átkozódni és esküdözni kezde, hogy: 
Nem ismerem ezt az embert. És a kakas 
azonnal megszólala.

JÁNOS 16:32 Ímé eljõ az óra, és immár 
eljött, hogy szétoszoljatok kiki az övéihez, és 
engem egyedül hagyjatok; de nem vagyok 
egyedül, mert az Atya velem van.

Lásd még: Zsoltárok 10:1; Zsoltárok 38:22; Zsoltárok 59:1,3; 
Zsoltárok 71:12; Máté 26:31-56.

F08 A Messiás halálának részletei.

ZSOLTÁROK 22:13 Tulkok sokasága 
kerített be engem, körülfogtak engem 
Básán bikái.

14  Feltátották rám szájokat, mint a ragadozó 
és ordító oroszlán.

MÁTÉ 26:3 Akkor egybegyûlének a 
fõpapok, az írástudók és a nép vénei a fõpap 
házába, a kit Kajafásnak hívtak,

4 És tanácsot tartának, hogy Jézust álnoksággal 
megfogják és megöljék.

MÁTÉ 26:59 A fõpapok pedig és a vének 
és az egész tanács hamis bizonyságot keresnek 
vala Jézus ellen, hogy megölhessék õt;

60 És nem találának. És noha sok hamis tanú jött 
vala elõ, még sem találának. Utoljára pedig 

elõjövén két hamis tanú,
61 Monda: Ez azt mondta: Leronthatom az Isten 

templomát, és három nap alatt felépíthetem azt.
62 És fölkelvén a fõpap, monda néki: Semmit 

sem felelsz-é? Micsoda tanúbizonyságot 
tesznek ezek ellened?

63 Jézus pedig hallgat vala. És felelvén a fõpap, 
monda néki: Az élõ Istenre kényszerítelek 
téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy-é 
a Krisztus, az Istennek Fia?

64 Monda néki Jézus: Te mondád. Sõt mondom 
néktek: Mostantól fogva meglátjátok az 
embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas 
jobbján, és eljõni az égnek felhõiben.

65 Ekkor a fõpap megszaggatá a maga ruháit, és 
monda: Káromlást szólott. Mi szükségünk van 
még bizonyságokra? Ímé most hallottátok az õ 
káromlását.

MÁTÉ 27:1 Mikor pedig reggel lõn, 
tanácsot tartának mind a fõpapok és a nép 
vénei Jézus ellen, hogy õt megöljék.

APOSTOLOK 4:27 Mert bizony 
egybegyûltek a te szent Fiad, a Jézus ellen, a 
kit felkentél, Heródes és Ponczius Pilátus a 
pogányokkal és Izráel népével,

F08 A Messiás halálának részletei.

ZSOLTÁROK 22:15 Mint a víz, úgy 
kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; 
szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt 
belsô részeim között.

MÁTÉ 26:38 Ekkor monda nékik: Felette 
igen szomorú az én lelkem mind halálig! 

ZSOLTÁROK

zsoltárok 22 zsoltárok 22



92

maradjatok itt és vigyázzatok én velem.

LUKÁCS 22:44 És haláltusában lévén, 
buzgóságosabban imádkozék; és az õ verítéke 
olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a 
földre hullanak.

JÁNOS 12:27 Most az én lelkem háborog; és 
mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettõl 
az órától. De azért jutottam ez órára.

JÁNOS 19:32 Eljövének azért a vitézek, és 
megtörék az elsõnek lábszárait és a másikét 
[is,] a ki õ vele együtt feszíttetett meg;

33 Mikor pedig Jézushoz érének és látják vala, 
hogy õ már halott, nem törék meg az õ 
lábszárait;

34 Hanem egy a vitézek közül dárdával döfé 
meg az õ oldalát, és azonnal vér és víz jöve ki 
[abból.]

35 És a ki látta, bizonyságot tett, és igaz az õ 
tanúbizonysága; és az tudja, hogy õ igazat 
mond, hogy ti is higyjetek.

36 Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az 
írás: Az õ csontja meg ne törettessék.

37 Másutt ismét így szól az írás: Néznek majd 
arra, a kit általszegeztek.

Lásd még: Márk 14:33,34.

F08 A Messiás halálának részletei.

ZSOLTÁROK 22:16 Erôm kiszáradt, 
mint cserép, nyelven ínyemhez tapadt, és 
a halál porába fektetsz engemet.

MÁTÉ 27:50 Jézus pedig ismét nagy 
fenszóval kiáltván, kiadá lelkét.

JÁNOS 19:28 Ezután tudván Jézus, 
hogy immár minden elvégeztetett, hogy 
beteljesedjék az írás, monda: Szomjúhozom.

29 Vala pedig ott egy eczettel teli edény. Azok 
azért szivacsot töltvén meg eczettel, és izsópra 
tévén [azt,] oda vivék az õ szájához.

30 Mikor azért elvette Jézus az eczetet, monda: 
Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátá 
lelkét.

1 KORINTUSI 15:3 Mert azt adtam 
elõtökbe fõképen, a mit én is úgy vettem, 
hogy a Krisztus meghalt a mi bûneinkért az 
írások szerint;

Lásd még: Zsoltárok 32:3,4; Zsoltárok 69:4,22; Ézsaiás 53:12; 
Zsidókhoz 2:14; Zsidókhoz 9:14.

F08 A Messiás halálának részletei.

ZSOLTÁROK 22:17 Mert ebek vettek 
körûl engem, a gonoszok serege körûlfogott; 
átlyukasztották kezeimet és lábaimat.

MÁRK 15:16 A vitézek pedig elvivék õt 
az udvar belsõ részébe, a mi az õrház; és 
összehívák az egész csapatot.

17 És bíborba öltözteték õt, és tövisbõl font 
koszorút tevének a fejére,

18 És elkezdék õt köszönteni: Üdvöz légy, zsidók 
királya!

19 És verik vala a fejét nádszállal, és köpdösik 
vala õt, és térdet hajtva tisztelik vala õt.

20 Mikor pedig kicsúfolták õt, leveték róla a 
bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltözteték; és 
kivivék õt, hogy megfeszítsék.

LUKÁCS 11:53 Mikor pedig ezeket mondá 
nékik, az írástudók és farizeusok kezdének 
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felette igen ellene állani és õt sok dolog felõl 
kikérdezgetni,

54 Ólálkodván õ utána, és igyekezvén valamit az 
õ szájából kikapni, hogy vádolhassák õt.

LUKÁCS 23:10 [Ott] állanak vala pedig a 
fõpapok és az írástudók, teljes igyekezettel 
vádolván õt.

11 Héródes pedig az õ katonáival egybe 
semminek állítván és kicsúfolván õt, 
minekutána felöltöztette fényes ruhába, 
visszaküldé Pilátushoz.

LUKÁCS 23:23 Azok pedig nagy fenszóval 
sürgeték, kérvén, hogy megfeszíttessék; és az õ 
szavok és a fõpapoké erõt vesz vala.

JÁNOS 19:37 Másutt ismét így szól az írás: 
Néznek majd arra, a kit általszegeztek.

JÁNOS 20:25 Mondának azért néki a többi 
tanítványok: Láttuk az Urat. Õ pedig monda 
nékik: Ha nem látom az õ kezein a szegek 
helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek 
helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az 
õ oldalába, semmiképen el nem hiszem.

JÁNOS 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 hívõ.

Lásd még: Zsoltárok 40:7; Zsoltárok 86:14; Zakariás 12:10; Máté 
27:41-43; Márk 15:29-32; Lukács 23:35; Jelenések 22:15.

F08 A Messiás halálának részletei.

ZSOLTÁROK 22:18 
Megszámlálhatnám minden csontomat, 
ôk pedig csak néznek s bámulnak  
rám.

MÁRK 15:29 Az arra menõk pedig 
szidalmazzák vala õt, fejüket hajtogatván és 
mondván: Hah! a ki lerontod a templomot, és 
három nap alatt fölépíted;

30 Szabadítsd meg magadat, és szállj le a 
keresztrõl!

31 Hasonlóképen pedig a fõpapok is, 
csúfolodván egymás között, az írástudókkal 
együtt mondják vala: Másokat megtartott, 
magát nem bírja megtartani.

32 A Krisztus, az Izráel királya, szálljon le most 
a keresztrõl, hogy lássuk és higyjünk. A kiket 
vele feszítettek meg, azok is szidalmazzák vala 
õt.

LUKÁCS 23:27 Követé pedig õt a népnek 
és az asszonyoknak nagy sokasága, a kik 
gyászolák és siraták õt.

JÁNOS 19:32 Eljövének azért a vitézek, és 
megtörék az elsõnek lábszárait és a másikét 
[is,] a ki õ vele együtt feszíttetett meg;

Lásd még: Zsoltárok 102:4-6; Ézsaiás 52:14; Máté 27:39-41.

F08 A Messiás halálának részletei.

ZSOLTÁROK 22:19 Megosztoznak 
ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.

ZSOLTÁROK
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JÁNOS 19:23 A vitézek azért, mikor 
megfeszítették Jézust, vevék az õ ruháit, 
és négy részre oszták, egy részt mindenik 
vitéznek, és a köntösét. A köntös pedig 
varrástalan vala, felülrõl mindvégig szövött.

24 Mondának azért egymásnak: Ezt ne 
hasogassuk el, hanem vessünk sorsot reá, kié 
legyen. Hogy beteljesedjék az írás, a mely 
ezt mondja: Megosztoztak ruháimon, és a 
köntösömre sorsot vetettek. A vitézek tehát 
ezeket mûvelék.

Lásd még: Máté 27:35; Márk 15:24; Lukács 23:34.

E25 A Messiásban hinni fognak és dicsérni 
fogják Ot.

ZSOLTÁROK 22:23 Hadd hirdessem 
nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged 
a gyülekezetben.

ZSIDÓKHOZ 2:11 Mert a megszentelõ 
és a megszenteltek egytõl valók mindnyájan, 
a mely oknál fogva nem szégyenli õket 
atyjafiainak hívni,

12 Mondván: Hirdetem a te nevedet az én 
atyámfiainak, az anyaszentegyháznak 
közepette dícséretet mondok néked.

Lásd még: Zsoltárok 40:10,11; Máté 28:10; János 20:17; Rómaiakhoz 
8:29.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 22:24 Ti, a kik félitek 
az Urat, dicsérjétek ôt! Jákób minden 
ivadékai dicsôítsétek ôt, és féljétek ôt 
Izráel minden magzata!

ZSOLTAROK 22:25-27
ZSOLTÁROK 22:28 Megemlékeznek 

és megtérnek az Úrhoz a föld minden 
határai, és leborul elõtted a pogányok 
minden nemzetsége.

29 Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik 
a pogányokon is.

30 Esznek és leborulnak a föld gazdagai 
mind; õ elõtte hajtanak térdet, a kik 
a porba hullanak, és a ki életben nem 
tarthatja lelkét.

31 Õt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az 
utódoknak. 

32 Eljõnek s hirdetik az õ igazságát az õ 
utánok való népnek, hogy ezt cselekedte! 

MÁTÉ 3:9 És ne gondoljátok, hogy 
így szólhattok magatokban: Ábrahám a 
mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy 
Isten eme kövekbõl is támaszthat fiakat 
Ábrahámnak.

JÁNOS 10:16 Más juhaim is vannak nékem, 
a melyek nem ebbõl az akolból valók: azokat 
is elõ kell hoznom, és hallgatnak majd az én 
szómra; és lészen egy akol [és] egy pásztor.

JÁNOS 11:25 Monda néki Jézus: Én vagyok 
a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha 
meghal is, él;

26 És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg 
nem hal. Hiszed-é ezt?

ZSOLTÁROK
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RÓMAIAKHOZ 1:17 Mert az Istennek 
igazsága jelentetik ki abban hitbõl hitbe, 
miképen meg van írva: Az igaz ember pedig 
hitbõl él.

2 KORINTUSI 5:21 Mert azt, a ki bûnt 
nem ismert, bûnné tette értünk, hogy mi Isten 
igazsága legyünk õ benne.

GALATÁKHOZ 3:26 Mert mindnyájan 
Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit 
által.

27 Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, 
Krisztust öltöztétek fel.

28 Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, 
sem szabad; nincs férfi, sem nõ; mert ti 
mindnyájan egyek vagytok a Krisztus 
Jézusban.

29 Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az 
Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint 
örökösök.

FILIPPIEKHEZ 2:10 Hogy a Jézus nevére 
minden térd meghajoljon, mennyeieké, 
földieké és föld alatt valóké.

ZSIDÓKHOZ 1:8 Ámde a Fiúról [így]: 
A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. 
Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.

9 Szeretted az igazságot és gyûlölted a 
hamisságot: annakokáért felkent téged az 
Isten, a te Istened, örömnek olajával a te 
társaid felett.

ZSIDÓKHOZ 2:10 Mert illendõ vala, 
hogy a kiért minden és a ki által minden, sok 
fiakat vezérelvén dicsõségre, az õ idvességök 
fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé.

11 Mert a megszentelõ és a megszenteltek egytõl 

valók mindnyájan, a mely oknál fogva nem 
szégyenli õket atyjafiainak hívni,

12 Mondván: Hirdetem a te nevedet az én 
atyámfiainak, az anyaszentegyháznak 
közepette dícséretet mondok néked.

13 És ismét: Én õ benne bízom; és ismét: Ímhol 
vagyok én és a gyermekek, a kiket az Isten 
nékem adott.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

Lásd még: #1; #2; #4; Zsoltárok 49:7-9; Ézsaiás 45:23; Ézsaiás 
53:10; János 3:36; Rómaiakhoz 3:21-25; Rómaiakhoz 5:19-21; 

Rómaiakhoz 14:10-12; 1 Péter 2:9.

B06 A Messiás a Jó Pásztor.

ZSOLTÁROK 23:1 Dávid zsoltára.  
nem szûkölködöm.

2 Fûves legelõkön nyugtat engem, [és] 
csendes vizekhez terelget engem.

3 Lelkemet megvidámítja, az igazság 
ösvényein vezet engem az õ nevéért.

4 Még ha a halál árnyékának völgyében 
járok is, nem félek a gonosztól, mert te 
velem vagy; a te veszszõd és botod, azok 
vigasztalnak engem.

5 Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim 
elõtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig 
van a poharam.

6 Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek 
engem életem minden napján, s az Úr 
házában lakozom hosszú ideig.

ZSOLTÁROK
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JÁNOS 10:11 Én vagyok a jó pásztor: a jó 
pásztor életét adja a juhokért.

JÁNOS 10:14 Én vagyok a jó pásztor; és 
ismerem az enyéimet, és engem [is] ismernek 
az enyéim,

JÁNOS 10:27 Az én juhaim hallják az én 
szómat, és én ismerem õket, és követnek 
engem:

28 És én örök életet adok nékik; és soha örökké 
el nem vesznek, és senki ki nem ragadja õket 
az én kezembõl.

29 Az én Atyám, a ki [azokat] adta nékem, 
nagyobb mindeneknél; és senki sem 
ragadhatja ki [azokat] az én Atyámnak 
kezébõl.

30 Én és az Atya egy vagyunk.

ZSIDÓKHOZ 13:20 A békesség Istene 
pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak 
nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi 
Urunkat Jézust,

1 PÉTER 2:25 Mert olyanok valátok, mint 
tévelygõ juhok; de most megtértetek lelketek 
pásztorához és felvigyázójához.

1 PÉTER 5:4 És mikor megjelenik a 
fõpásztor, elnyeritek a dicsõségnek hervadatlan 
koronáját.

JELENÉSEK 7:17    Mert a Bárány, a ki a 
királyiszéknek közepette van, legelteti õket, és 
a vizeknek élõ forrásaira viszi õket; és eltöröl 
Isten az õ szemeikrõl minden könyet.

Lásd még: Zsoltárok 80:1; Ézsaiás 40:11; Ézsaiás 53:11; Ezékiel 
34:11,12,23,24; Ezékiel 37:24; Mikeás 5:5; Zakariás 13:7.

G02 A Messiás égbemenetele meg lett 
jövendölve.

ZSOLTÁROK 24:3 Kicsoda megy fel 
az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az õ 
szent helyén?

APOSTOLOK 1:10 És a mint szemeiket 
az égre függesztették, mikor õ elméne, ímé két 
férfiú állott meg mellettük fehér ruhában,

11 Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok 
nézve a mennybe? Ez a Jézus, a ki felviteték 
tõletek a mennybe, akképen jõ el, a miképen 
láttátok õt felmenni a mennybe.

12 Akkor megtérének Jeruzsálembe a hegyrõl, 
mely hívatik Olajfák [hegyének,] mely 
Jeruzsálem mellett van, egy szombat[napi] 
járóföldre.

Lásd még: Zsoltárok 15:1; Zsoltárok 68:19; János 20:17.

B04 A Messiás isteni tulajdonságai.
G02 A Messiás égbemenetele meg lett 

jövendölve.

ZSOLTÁROK 24:7 Ti kapuk, 
emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek 
fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a 
dicsõség királya.

8 Kicsoda ez a dicsõség királya? Az erõs és 
hatalmas Úr, az erõs hadakozó Úr.

9 Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és 
emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd 
menjen be a dicsõség királya!

10 Kicsoda ez a dicsõség királya? A seregek 
Ura, õ a dicsõség királya. Szela.

ZSOLTÁROK
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MÁRK 16:19 Az Úr azért, minekutána 
szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle 
az Istennek jobbjára.

LUKÁCS 24:51 És lõn, hogy míg áldá õket, 
tõlök elszakadván, felviteték a mennybe.

APOSTOLOK 1:10 És a mint szemeiket 
az égre függesztették, mikor õ elméne, ímé két 
férfiú állott meg mellettük fehér ruhában,

11 Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok 
nézve a mennybe? Ez a Jézus, a ki felviteték 
tõletek a mennybe, akképen jõ el, a miképen 
láttátok õt felmenni a mennybe.

APOSTOLOK 7:55 Mivel pedig teljes 
vala Szent Lélekkel, a mennybe függesztvén 
szemeit, látá Istennek dicsõségét, és Jézust 
állani az Istennek jobbja felõl,

EFÉZUSIAKHOZ 1:20 A melyet 
megmutatott a Krisztusban, mikor 
feltámasztotta Õt a halálból, és ültette Õt a 
maga jobbjára a mennyekben.

ZSIDÓKHOZ 9:24 Mert nem kézzel 
csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába 
ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, 
hogy most Isten színe elõtt megjelenjék 
érettünk.

1 PÉTER 3:22 A ki Istennek jobbján van, 
felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az 
angyalok, hatalmasságok és erõk.

JELENÉSEK 22:14 Boldogok, a kik 
megtartják az õ parancsolatait, hogy joguk 
legyen az életnek fájához, és bemehessenek a 
kapukon a városba.

Lásd még: #1; Zsoltárok 18:20; Zsoltárok 118:19,20; Ézsaiás 26:2; 
Jeremiás 17:25; Dániel 7:13,14; Zsoltárok 45:2-5; Ézsaiás 9:7; 

Ézsaiás 63:1-6; Kolosséiakhoz 2:15; Jelenések 6:2; Jelenések 19:11-21; 
Ézsaiás 6:3; Ézsaiás 54:5.

F11 A Messiás szenvedése.

ZSOLTÁROK 27:2 Ha gonoszok 
jõnek ellenem, hogy testemet egyék: 
szorongatóim és elleneim - õk botlanak 
meg és hullanak el.

 
JÁNOS 18:3 Júdás azért magához vevén a 

[katonai] csapatot, és a papi fejedelmektõl és a 
farizeusoktól szolgákat, oda méne fáklyákkal, 
lámpásokkal és fegyverekkel.

4 Jézus azért tudván mindazt, a mi reá 
következendõ vala, elõre méne, és monda 
azoknak: Kit kerestek?

5 Felelének néki: A názáreti Jézust. Monda 
nékik Jézus: Én vagyok. [Ott] állt pedig õ 
velök Júdás is, a ki elárulta õt.

6 Mikor azért azt mondá nékik, hogy: Én 
vagyok; hátra vonulának és földre esének.

F07 A Messiás megvádolása és a 
tárgyalása.

ZSOLTÁROK 27:12 Ne adj át engem 
szorongatóim kivánságának, mert hamis 
tanúk támadnak ellenem, és erõszakot 
lihegnek.

MÁTÉ 26:59 A fõpapok pedig és a vének 
és az egész tanács hamis bizonyságot keresnek 
vala Jézus ellen, hogy megölhessék õt;

ZSOLTÁROK
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60 És nem találának. És noha sok hamis tanú jött 
vala elõ, még sem találának. Utoljára pedig 
elõjövén két hamis tanú,

A05 A Messiás kapcsolata az Atyjával.

ZSOLTÁROK 28:8 Az Úr az õ 
népének ereje, és az õ fölkentjének 
megtartó erõssége.

ZSOLTÁROK 80:18 Legyen a te kezed a 
te jobbodnak férfián, és az embernek fián, a 
kit megerôsítettél magadnak.

ZSOLTÁROK 89:21 Megtaláltam 
Dávidot, az én szolgámat; szent olajommal 
kentem fel õt,

22 A kivel állandóan vele lesz az én kezem, sõt az 
én karom erõsíti meg õt.

23  Nem nyomhatja ôt el az ellenség, és a gonosz 
ember sem nyomorgatja meg ôt;

LUKÁCS 22:41 És õ eltávozék tõlök mintegy 
kõhajításnyira; és térdre esvén, imádkozék,

42 Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd 
el tõlem e pohárt; mindazáltal ne az én 
akaratom, hanem a tiéd legyen!

43 És angyal jelenék meg néki mennybõl, 
erõsítvén õt.

JÁNOS 8:28 Monda azért nékik Jézus: 
Mikor felemelitek az embernek Fiát, akkor 
megismeritek, hogy én vagyok és semmit sem 
cselekszem magamtól, hanem a mint az Atya 
tanított engem, úgy szólok.

29 És a ki küldött engem, én velem van. Nem 
hagyott engem az Atya egyedül, mert én 

mindenkor azokat cselekszem, a melyek néki 
kedvesek.

JÁNOS 10:38 Ha pedig azokat cselekszem, 
ha nékem nem hisztek is, higyjetek a 
cselekedeteknek: hogy megtudjátok és 
elhigyjétek, hogy az Atya én bennem van, és 
én õ benne vagyok.

Lásd még: Zsoltárok 2:2; Zsoltárok 20:7; Zsoltárok 68:29; Ézsaiás 61:1.

G01 A Messiás feltámadása meg lett 
jövendölve.

 
ZSOLTÁROK 30:4 Uram, felhoztad 

a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a 
sírbaszállók közûl.

MÁTÉ 28:6 Nincsen itt, mert feltámadott, 
a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a 
helyet, a hol feküdt vala az Úr.

7 És menjetek gyorsan és mondjátok meg az õ 
tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és 
ímé elõttetek megy Galileába; ott meglátjátok 
õt, ímé megmondottam néktek.

APOSTOLOK 2:27 Mert nem hagyod 
az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy 
a te szented rothadást lásson.

APOSTOLOK 13:35 Azért mondja 
másutt is: Nem engeded, hogy a te Szented 
rothadást lásson.

Lásd még: Zsoltárok 16:10; Zsoltárok 49:16; Zsoltárok 71:20; 
Zsoltárok 86:13; Jónás 2:4-6.

ZSOLTÁROK
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F10 A Messiás hajlandósága a halálra.

ZSOLTÁROK 31:5 Ments ki engem a 
hálóból, a melyet titkon vetettek nékem; 
hiszen te vagy az én erõsségem.

6 Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg 
engemet, oh Uram, hûséges Isten.

LUKÁCS 23:46 És kiáltván Jézus nagy szóval, 
monda: Atyám, a te kezeidbe [teszem le] az én 
lelkemet. És ezeket mondván, meghala.

Lásd még: Zsoltárok 22:14,18; Zsoltárok 25:15; Zsoltárok 35:7; 
Zsoltárok 57:7; Zsoltárok 140:6; Máté 27:50; Márk 15:37; János 

17:17; János 19:30.

F11 A Messiás szenvedése.

ZSOLTÁROK 31:12 Temérdek 
üldözõm miatt csúfsággá lettem, kivált 
szomszédaimé, és ismerõseimnek 
félelmévé; a kik az utczán látnak, elfutnak 
tõlem.

13 Töröltettem, akár a halott, az 
emlékezetbõl; olyanná lettem, mint az 
elroshadt edény.

14 Mert hallottam sokak rágalmát, 
iszonyatosságot mindenfelõl, a mint 
együtt tanácskoztak ellenem, és tervezték, 
hogy elrabolják lelkemet.

15 De én benned bízom, Uram! Azt 
mondom: Te vagy Istenem.

16  Életem ideje kezedben van: szabadíts meg 
ellenségeim kezébôl és üldözôimtôl.

MÁTÉ 27:39 Az arramenõk pedig 
szidalmazzák vala õt, fejüket hajtogatván.

40 És ezt mondván: Te, ki lerontod a templomot 

és harmadnapra fölépíted, szabadítsd 
meg magadat; ha Isten Fia vagy, szállj le a 
keresztrõl!

41 Hasonlóképen a fõpapok is csúfolódván az 
írástudókkal és a vénekkel egyetemben, ezt 
mondják vala:

42 Másokat megtartott, magát nem tudja 
megtartani. Ha Izráel királya, szálljon le most 
a keresztrõl, és majd hiszünk néki.

43 Bízott az Istenben; mentse meg most õt, ha 
akarja; mert azt mondta: Isten Fia vagyok.

44 A kiket vele együtt feszítének meg, a latrok is 
ugyanazt hányják vala szemére.

Lásd még: Máté 26:3,4,59; Máté 27:1; János 11:53.

A06 06. A Messias mint Teremtő.

ZSOLTÁROK 33:6  Az ùr szavára 
lettek az egek, és szájának leheletére 
minden seregö

9 Mert ô szólt és meglett, ô parancsolt és 
elôállott.

JÁNOS 1: 1  Kezdetben vala az ìge, és az 
ìge vala az Istennél, és Isten vala az ìge.

 2 Ez kezdetben az Istennél vala.
 3 Minden ô általa lett és nála nélkûl semmi sem 

lett, a mi lett.

F08 A Messiás halálának részletei.

ZSOLTÁROK 34:21 Megôrzi minden 
csontját, egy sem töretik meg azokból.

ZSOLTÁROK
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JÁNOS 19:32 Eljövének azért a vitézek, és 
megtörék az elsõnek lábszárait és a másikét 
[is,] a ki õ vele együtt feszíttetett meg;

33 Mikor pedig Jézushoz érének és látják vala, hogy 
õ már halott, nem törék meg az õ lábszárait;

34 Hanem egy a vitézek közül dárdával döfé meg az 
õ oldalát, és azonnal vér és víz jöve ki [abból.]

35 És a ki látta, bizonyságot tett, és igaz az õ 
tanúbizonysága; és az tudja, hogy õ igazat 
mond, hogy ti is higyjetek.

36 Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az 
írás: Az õ csontja meg ne törettessék.

37 Másutt ismét így szól az írás: Néznek majd 
arra, a kit általszegeztek.

Lásd még: 2 Mózes 12:46; 4 Mózes 9:12; Zsoltárok 22:17,18; 
Zakariás 12:10; Jelenések 1:7.

F12 A Messiás akadályba ütközik.

ZSOLTÁROK 35:4 Szégyen, gyalázat 
érje azokat, a kik lelkemet keresik; 
vettessenek hátra és piruljanak, a kik 
vesztemet koholják.

5 Legyenek olyanok, mint a polyva a szél 
elõtt; az Úrnak angyala verdesse [õket].

6 Legyen útjok sötét, csuszamlós, s az 
Úrnak angyala kergesse õket.

JÁNOS 17:12 Mikor velök valék a világon, 
én megtartám õket a te nevedben; a kiket 
nékem adtál, megõrizém, és senki el nem 
veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, 
hogy az írás beteljesüljön.

JÁNOS 18:4 Jézus azért tudván mindazt, 
a mi reá következendõ vala, elõre méne, és 
monda azoknak: Kit kerestek?

5 Felelének néki: A názáreti Jézust. Monda 

nékik Jézus: Én vagyok. [Ott] állt pedig õ 
velök Júdás is, a ki elárulta õt.

6 Mikor azért azt mondá nékik, hogy: Én 
vagyok; hátra vonulának és földre esének.

7 Ismét megkérdezé azért õket: Kit kerestek? És 
azok mondának: A názáreti Jézust.

8 Felele Jézus: Mondtam néktek, hogy én 
vagyok [az.] Azért, ha engem kerestek, ezeket 
bocsássátok el;

9 Hogy beteljesüljön a beszéd, a melyet 
mondott: Azok közül, a kiket nékem adtál, 
senkit sem vesztettem el.

Lásd még: Jób 21:17,18; Zsoltárok 31:18,19; Zsoltárok 35:26; 
Zsoltárok 40:15,16; Zsoltárok 70:3,4; Zsoltárok 71:24; Hóseás 

13:3,4.

F07 A Messiás megvádolása és a tárgyalása.

ZSOLTÁROK 35:11 Erõszakos tanúk 
állnak elõ; azt kérdezik tõlem, a mirõl 
nem tudok.

12 Jóért roszszal fizetnek meg nékem, 
megrabolják lelkemet.

MÁTÉ 23:29 Jaj néktek képmutató 
írástudók és farizeusok! mert építitek a próféták 
sírjait és ékesgetitek az igazak síremlékeit.

30 És ezt mondjátok: Ha mi atyáink korában 
éltünk volna, nem lettünk volna az õ 
bûntársaik a próféták vérében.

31 Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy 
fiai vagytok azoknak, a kik megölték a prófétákat.

MÁTÉ 26:59 A fõpapok pedig és a vének 
és az egész tanács hamis bizonyságot keresnek 
vala Jézus ellen, hogy megölhessék õt;

60 És nem találának. És noha sok hamis tanú jött 
vala elõ, még sem találának. Utoljára pedig 

ZSOLTÁROK
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elõjövén két hamis tanú,
61 Monda: Ez azt mondta: Leronthatom az Isten 

templomát, és három nap alatt felépíthetem azt.
62 És fölkelvén a fõpap, monda néki: Semmit 

sem felelsz-é? Micsoda tanúbizonyságot 
tesznek ezek ellened?

63 Jézus pedig hallgat vala. És felelvén a fõpap, 
monda néki: Az élõ Istenre kényszerítelek 
téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy-é 
a Krisztus, az Istennek Fia?

64 Monda néki Jézus: Te mondád. Sõt mondom 
néktek: Mostantól fogva meglátjátok az 
embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas 
jobbján, és eljõni az égnek felhõiben.

JÁNOS 7:19 Nem Mózes adta-é néktek 
a törvényt? és senki sem teljesíti közületek a 
törvényt. Miért akartok engem megölni?

JÁNOS 8:37 Tudom, hogy Ábrahám 
magva vagytok; de meg akartok engem ölni, 
mert az én beszédemnek nincs helye nálatok.

APOSTOLOK 7:52 A próféták közül kit 
nem üldöztek a ti atyáitok? és megölték azokat, 
a kik eleve hirdették amaz Igaznak eljövetelét: 
kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek;

Lásd még: Zsoltárok 27:12; Márk 14:55-62; Apostolok 6:13; 
Apostolok 24:12,13.

F11 A Messiás szenvedése.

ZSOLTÁROK 35:19 Ne örüljenek 
rajtam az én hazug ellenségeim, méltatlan 
gyûlölõim se hunyorgassanak rám.

JÁNOS 15:25 De [azért lõn így,] hogy 
beteljesedjék a mondás, a mely megiratott az õ 

törvényökben: Ok nélkül gyûlöltek engem.

Lásd még: Zsoltárok 38:20; Zsoltárok 69:5; Zsoltárok 109:3.

F11 A Messiás szenvedése.

ZSOLTÁROK 38:13 De tõrt vetnek, 
a kik életemre törnek, és a kik bajomra 
törnek; hitványságokat beszélnek, és 
csalárdságot koholnak mindennap.

14  De én, mint a siket, nem hallok, és olyan 
vagyok, mint a néma, a ki nem nyitja föl száját.

21  És a kik jóért roszszal fizetnek; ellenem 
törnek, a miért én jóra törekszem.

ZSOLTÁROK 109:3 És körülvesznek 
engem gyûlölséges beszédekkel, és 
ostromolnak engem ok nélkül.

4 Szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig 
imádkozom.

5 Roszszal fizetnek nékem a jóért, és 
gyûlölséggel az én szeretetemért.

LUKÁCS 20:19 És igyekeznek vala a fõpapok 
és az írástudók kezeiket õ reá vetni azon 
órában; de félének a néptõl; mert megérték, 
hogy õ ellenök mondta e példázatot.

20 Annakokáért vigyázván õ reá, leselkedõket 
küldének ki, a kik igazaknak tetteték magokat, 
hogy õt megfogják beszédében; hogy átadják a 
felsõbbségnek és a helytartó hatalmának.

1 PÉTER 2:23 A ki szidalmaztatván, viszont 
nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetõzött; 
hanem hagyta az igazságosan ítélõre:

Lásd még: Zsoltárok 35:12; Zsoltárok 39:10; Zsoltárok 119:10; 
Zsoltárok 140:6; Ézsaiás 53:7; Jeremiás 18:20.

ZSOLTÁROK
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G01 A Messiás feltámadása meg lett jövendölve.

ZSOLTÁROK 40:3 És kivont 
engem a pusztulás gödrébõl, a sáros 
fertõbõl, és sziklára állította fel lábamat, 
megerõsítvén lépteimet.

4  És új éneket adott szájamba, a mi 
Istenünknek dicséretét; sokan látták és 
megfélemlettek, és biztak az ùrban.

APOSTOLOK 2:24 Kit az Isten 
feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; 
mivelhogy lehetetlen volt néki attól 
fogvatartatnia.

APOSTOLOK 2:27 Mert nem hagyod 
az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy 
a te szented rothadást lásson.

28 Megjelentetted nékem az életnek útait; 
betöltesz engem örömmel a te orczád elõtt.

29 Atyámfiai férfiak, szabad nyilván szólanom ti 
elõttetek Dávid pátriárkáról, hogy õ megholt 
és eltemettetett, és az õ sírja mind e mai napig 
minálunk van.

30 Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten 
néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az õ 
ágyékának gyümölcsébõl támasztja a Krisztust test 
szerint, hogy helyheztesse az õ királyi székibe,

31 Elõre látván [ezt,] szólott a Krisztus 
feltámadásáról, hogy az õ lelke nem hagyatott 
a sírban, sem az õ teste rothadást nem látott.

Lásd még: Zsoltárok 103:1-5; Ézsaiás 12:1-4; Apostolok 2:32-41; 
Apostolok 4:4.

E12 A Messiás beteljesíti Isten törvényét.

ZSOLTÁROK 40:7 Véres áldozatot 
és ételáldozatot nem kedveltél; füleimet 

fölnyitottad; égôáldozatot és bûnért való 
áldozatot sem kívántál.

ÉZSAIÁS 50:5 Az Úr Isten megnyitotta 
fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra 
nem fordultam.

MÁTÉ 9:13 Elmenvén pedig tanuljátok 
meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem 
áldozatot. Mert nem az igazakat hivogatni 
jöttem, hanem a bûnösöket a megtérésre.

ZSIDÓKHOZ 10:4 Mert lehetetlen, 
hogy a bikák és bakok vére eltörölje a 
bûnöket.

5 Azért a világba bejövetelekor így szól: 
Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet 
alkottál nékem,

6 Égõ és bûnért való áldozatokat nem kedveltél.
7 Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv 

fejezetében írva vagyon rólam), hogy 
cselekedjem óh Isten a te akaratodat.

8 Fentebb mondván, hogy áldozatot és 
ajándékot és égõ, meg bûnért való áldozatokat 
nem akartál, sem nem kedveltél a melyeket a 
törvény szerint visznek,

9 Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy 
cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsõt, 
hogy meghagyja a másodikat,

10 A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer 
s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének 
megáldozása által.

11 És minden pap naponként szolgálatban áll és 
gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, a 
melyek sohasem képesek eltörölni a bûnöket.

12 Õ azonban, egy áldozattal áldozván a 
bûnökért, mindörökre ûle az Istennek 
jobbjára,

Lásd még: 2 Mózes 21:6; Zsoltárok 51:18; Ézsaiás 1:11; Jeremiás 
7:21-23; Hóseás 6:6.

ZSOLTÁROK
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B11 A Messiás engedelmessége.
F10 A Messiás hajlandósága a halálra.

ZSOLTÁROK 40:8 Akkor azt 
mondtam: ìmé jövök; a könyvtekercsben 
írva van felôlem,

LUKÁCS 24:27 És elkezdvén Mózestõl és 
minden prófétáktól fogva, magyarázza vala 
nékik minden írásokban, a mik õ felõle 
megirattak.

LUKÁCS 24:44 És monda nékik: Ezek azok 
a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor 
még veletek valék, hogy szükség beteljesedni 
mindazoknak, a mik megirattak a Mózes 
törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban 
én felõlem.

ZSIDÓKHOZ 10:7 Akkor mondám: 
Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva 
vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te 
akaratodat.

8 Fentebb mondván, hogy áldozatot és 
ajándékot és égõ, meg bûnért való áldozatokat 
nem akartál, sem nem kedveltél a melyeket a 
törvény szerint visznek,

9 Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy 
cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsõt, 
hogy meghagyja a másodikat,

JELENÉSEK 19:10 És leborulék annak 
lábai elõtt, hogy imádjam õt, de monda 
nékem: Meglásd , ne tedd; szolgatársad 
vagyok néked és a te atyádfiainak, a kiknél a 
Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert 
a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.

Lásd még: János 5:39; 1 Korintusi 15:3,4; 1 Péter 1:10,11.

B11 A Messiás engedelmessége.

ZSOLTÁROK 40:9 Hogy teljesítsem a 
te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a 
te törvényed keblem közepette van.

JÁNOS 4:34 Monda nékik Jézus: Az 
én eledelem az, hogy annak akaratját 
cselekedjem, a ki elküldött engem, és az õ 
dolgát elvégezzem.

JÁNOS 17:4 Én dicsõítettelek téged e 
földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám 
bíztál, hogy végezzem azt.

ZSIDÓKHOZ 5:8 Ámbár Fiú, 
megtanulta azokból, a miket szenvedett, az 
engedelmességet;

Lásd még: Zsoltárok 37:30,31; Zsoltárok 119:16,24,47; Jeremiás 
31:33; Rómaiakhoz 7:22.

E08 A Messiás igazságszolgáltatása.

ZSOLTÁROK 40:10 Vígan hirdetem az 
igazságosságot a nagy gyülekezetben; ímé, nem 
tartom vissza ajkamat, te tudod, óh Uram!

11  Igazságosságodat nem rejtem el 
szívemben, elmondom a te hûségedet 
és segítségedet; nem titkolom el 
kegyelmedet és igazságodat a nagy 
gyülekezetben.

MÁRK 16:15 És monda nékik: Elmenvén 
e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot 
minden teremtésnek.

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

ZSOLTÁROK
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LUKÁCS 3:6 És meglátja minden test az 
Istennek szabadítását.

RÓMAIAKHOZ 1:16 Mert nem 
szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; 
mert Istennek hatalma az minden hívõnek 
idvességére, zsidónak elõször meg görögnek.

17 Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban 
hitbõl hitbe, miképen meg van írva: Az igaz 
ember pedig hitbõl él.

FILIPPIEKHEZ 3:9 És találtassam Õ 
benne, mint a kinek nincsen saját igazságom 
a törvénybõl, hanem van igazságom a 
Krisztusban való hit által, Istentõl való 
igazságom a hit alapján:

ZSIDÓKHOZ 2:12 Mondván: 
Hirdetem a te nevedet az én atyámfiainak, 
az anyaszentegyháznak közepette dícséretet 
mondok néked.

Lásd még: Zsoltárok 22:23,26; Zsoltárok 35:18; Zsoltárok 71:15-18; 
Zsoltárok 119:13; Lukács 2:30-32; Lukács 4:16-22; János 1:17; János 

3:16,17; Apostolok 20:20,21; Rómaiakhoz 3:22-26; Rómaiakhoz 
10:9,10; 1 Timóteushoz 1:15.

F11 A Messiás szenvedése.

ZSOLTÁROK 40:15 Szégyenüljenek 
meg és piruljanak mind, a kik életemre 
törnek, hogy elragadják azt; riadjanak vissza, 
gyalázat érje, a kik bajomat kívánják.

JÁNOS 18:6 Mikor azért azt mondá nékik, 
hogy: Én vagyok; hátra vonulának és földre 
esének.

F03 A Messiás el lesz utasítva.
F07 A Messiás megvádolása és a 

tárgyalása.
F12 A Messiás akadályba ütközik.
     
ZSOLTÁROK 41:6 Ellenségeim 

rosszat mondanak felõlem: Mikor hal 
meg és vész ki a neve?

7 Ha látogatni jön [be valaki,] 
hiábavalóságot beszél; szíve álnokságot 
gyûjt össze magának, kimegy az utczára 
[és] beszél.

8 Minden gyûlölõm együtt suttog reám, 
gonoszat koholnak ellenem:

9 Istennek átka szállott õ reá, s mivelhogy 
benne fekszik, nem kél fel többé!

10  Még az én jóakaróm is, a kiben bíztam, a ki 
kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem.

MÁTÉ 26:20 Mikor pedig beestveledék, 
letelepszik vala a tizenkettõvel,

21 És a mikor esznek vala, monda: Bizony 
mondom néktek, ti közületek egy elárul 
engem.

22 És felettébb megszomorodva, kezdék 
mindannyian mondani néki: Én vagyok-é az, 
Uram?

23 Õ pedig felelvén, monda: A ki velem együtt 
mártja kezét a tálba, az árul el engem.

24 Az embernek Fia jóllehet elmegyen, a mint 
meg van írva felõle, de jaj annak az embernek, 
a ki az embernek Fiát elárulja; jobb volna 
annak az embernek, ha nem született volna.

25 Megszólalván Júdás is, a ki elárulja vala õt, 
monda: Én vagyok-é az, Mester? Monda néki: 
Te mondád.

LUKÁCS 11:53 Mikor pedig ezeket mondá 
nékik, az írástudók és farizeusok kezdének 
felette igen ellene állani és õt sok dolog felõl 
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kikérdezgetni,
54 Ólálkodván õ utána, és igyekezvén valamit az 

õ szájából kikapni, hogy vádolhassák õt.

LUKÁCS 20:20 Annakokáért vigyázván õ 
reá, leselkedõket küldének ki, a kik igazaknak 
tetteték magokat, hogy õt megfogják 
beszédében; hogy átadják a felsõbbségnek és a 
helytartó hatalmának.

LUKÁCS 22:47 És mikor még beszéle, ímé 
sokaság [jöve,] melynek az méne elõtte, a ki 
Júdásnak neveztetik, egy a tizenkettõ közül: és 
közelgete Jézushoz, hogy õt megcsókolja.

48 Jézus pedig monda néki: Júdás, csókkal árulod 
el az embernek Fiát?

JÁNOS 13:18 Nem mindnyájatokról szólok; 
tudom én kiket választottam el; hanem 
hogy beteljesedjék az írás: A ki velem ette a 
kenyeret, a sarkát emelte fel ellenem.

19 Most megmondom néktek, mielõtt meglenne, 
hogy mikor meglesz, higyjétek majd, hogy én 
vagyok.

JÁNOS 17:12 Mikor velök valék a világon, 
én megtartám õket a te nevedben; a kiket 
nékem adtál, megõrizém, és senki el nem 
veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, 
hogy az írás beteljesüljön.

Lásd még: Zsoltárok 12:3; Zsoltárok 22:7-9; Zsoltárok 102:9.

F11 A Messiás szenvedése.

ZSOLTÁROK 42:8 Örvény örvényt 
hív elô zuhatagjaid hangjára; minden 
vízáradásod és hullámod összecsap 
fölöttem!

ÉZSAIÁS 53:5 És õ megsebesíttetett 
bûneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, 
békességünknek büntetése rajta van, és az õ 
sebeivel gyógyulánk meg.

ÉZSAIÁS 53:10 És az Úr akarta õt megrontani 
betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, 
magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr 
akarata az õ keze által jó szerencsés lesz.

MÁTÉ 27:46 Kilencz óra körül pedig nagy 
fenszóval kiálta Jézus, mondván: ELI, ELI! 
LAMA SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én 
Istenem! miért hagyál el engemet?

LUKÁCS 22:44 És haláltusában lévén, 
buzgóságosabban imádkozék; és az õ verítéke 
olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a 
földre hullanak.

ZSIDÓKHOZ 5:7 Ki az õ testének 
napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, 
erõs kiáltás és könyhullatás közben járult 
ahhoz, a ki képes megszabadítani õt a halálból, 
és meghallgattatott az õ istenfélelméért,

Lásd még: Zsoltárok 22:2-11; Zsoltárok 88:8,16-18; Jónás 2:3; 
Náhum 1:6; Márk 15:34.
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B21 A Messiás a fény.

ZSOLTÁROK 43:3 Küldd el 
világosságodat és igazságodat, azok 
vezessenek engem; vigyenek el a te szent 
hegyedre és hajlékaidba.

ÉZSAIÁS 9:2 A nép, a mely sötétségben 
jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak 
a halál árnyékának földében, fény ragyog fel 
fölöttök!

ÉZSAIÁS 49:6 Így szól: Kevés az, hoggy 
nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek 
megépítésére és Izráel megszabadultjainak 
visszahozására: sõt a népeknek is világosságul 
adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!

JÁNOS 1:4 Õ benne vala az élet, és az élet 
vala az emberek világossága;

JÁNOS 1:14 És az Íge testté lett és lakozék 
mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes 
vala kegyelemmel és igazsággal.

JÁNOS 1:17 Mert a törvény Mózes által 
adatott, a kegyelem [pedig] és az igazság Jézus 
Krisztus által lett.

JÁNOS 8:12 Ismét szóla azért hozzájok 
Jézus, mondván: Én vagyok a világ 
világossága: a ki engem követ, nem járhat 
a sötétségben, hanem övé lesz az életnek 
világossága.

JÁNOS 9:5 Míg e világon vagyok, e világ 
világossága vagyok.

JÁNOS 12:35 Monda azért nékik Jézus: 

Még egy kevés ideig veletek van a világosság. 
Járjatok, a míg világosságotok van, hogy 
sötétség ne lepjen meg titeket: és a ki a 
sötétségben jár, nem tudja, hová megy.

36 Míg a világosságotok megvan, higyjetek 
a világosságban, hogy a világosság fiai 
legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, 
elrejtõzködék elõlük.

JÁNOS 12:46 Én világosságul jöttem e 
világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, 
a ki én bennem hisz.

JÁNOS 14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok 
az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az 
Atyához, hanemha én általam.

JÁNOS 16:13 De mikor eljõ amaz, az 
igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket 
minden igazságra. Mert nem õ magától 
szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a 
bekövetkezendõket megjelenti néktek.

1 JÁNOS 1:5 És ez az az üzenet, a melyet 
tõle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az 
Isten világosság és nincsen õ benne semmi 
sötétség.

Lásd még: Zsoltárok 36:10; Ézsaiás 60:1,3,19,20; János 15:26; János 
2:7-10.

B12 A Messiás tökéletessége.
B18 A Messiás szentsége, szépsége és 

dicsosége.
B23 Az Isten és a Messiás kegyelme.

ZSOLTÁROK 45:2 Fölbuzog szívem 
szép beszédre. Mondom: mûvem a 
királynak szól. Nyelvem gyors írónak tolla.
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3  Szebb, szebb vagy az ember fiainál, 
kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott 
meg az Isten örökké.

LUKÁCS 2:40 A kis gyermek pedig 
növekedék, és erõsödék lélekben, teljesedve 
bölcsességgel; és az Istennek kegyelme vala õ 
rajta.

LUKÁCS 2:52 Jézus pedig gyarapodék 
bölcsességben és testének állapotjában, és az 
Isten és emberek elõtt való kedvességben.

LUKÁCS 4:21 Õ pedig kezde hozzájuk 
szólani: Ma teljesedett be ez [az] Írás a ti 
hallástokra.

22 És mindnyájan bizonyságot tõnek felõle, és 
elálmélkodának kedves beszédein, a melyek 
szájából származtak, és mondának: Avagy nem 
a József fia-é ez?

JÁNOS 1:14 És az Íge testté lett és lakozék 
mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes 
vala kegyelemmel és igazsággal.

JÁNOS 1:16 És az õ teljességébõl vettünk 
mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.

17 Mert a törvény Mózes által adatott, a 
kegyelem [pedig] és az igazság Jézus Krisztus 
által lett.

APOSTOLOK 15:11 Sõt inkább az Úr 
Jézus Krisztus kegyelme által hiszszük, hogy 
megtartatunk, miképen azok is.

RÓMAIAKHOZ 3:24 Megigazulván 
ingyen az õ kegyelmébõl a Krisztus Jézusban 
való váltság által,

RÓMAIAKHOZ 5:15 De a kegyelmi 
ajándék nem úgy [van,] mint a bûneset; mert 
ha amaz egynek esete miatt sokan haltak 
meg, az Isten kegyelme és a kegyelembõl való 
ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, 
sokkal inkább elhatott sokakra.

1 KORINTUSI 15:10 De Isten kegyelme 
által vagyok, a mi vagyok; és az õ hozzám 
való kegyelme nem lõn hiábavaló; sõt többet 
munkálkodtam, mint azok mindnyájan 
de nem én, hanem az Istennek velem való 
kegyelme.

2 KORINTUSI 1:15 És ezzel a 
bizodalommal akartam elõbb hozzátok menni, 
hogy másodízben nyerjetek kegyelmet;

2 KORINTUSI 12:9 És ezt mondá 
nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert 
az én erõm erõtlenség által végeztetik el. 
Nagy örömest dicsekeszem azért az én 
erõtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje 
lakozzék én bennem.

EFÉZUSIAKHOZ 2:8 Mert kegyelembõl 
tartattatok meg, hit által; és ez nem tõletek 
van: Isten ajándéka ez;

TITUS 2:11 Mert megjelent az Isten 
idvezítõ kegyelme minden embernek,

ZSIDÓKHOZ 2:9 Azt azonban látjuk, 
hogy Jézus, a ki egy kevés idõre kisebbé 
tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért 
dicsõséggel és tisztességgel koronáztatott 
meg, hogy az Isten kegyelmébõl mindenkiért 
megízlelje a halált.

JAKAB 4:6 De [majd] nagyobb kegyelmet 
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ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek 
ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet 
ád.

JELENÉSEK 22:21 A mi Urunk Jézus 
Krisztusnak kegyelme [legyen] mindnyájan ti 
veletek. Ámen.

Lásd még: Énekek Éneke 2:3; Énekek Éneke 5:10-16; Ézsaiás 63:9; 
Zakariás 9:16; Máté 17:2; Rómaiakhoz 5:17,21; Rómaiakhoz 

6:1,14,15; Rómaiakhoz 11:5,6; Rómaiakhoz 12:3,6; Rómaiakhoz 
16:20; 1 Korintusi 3:4; 2 Korintusi 4:15; 2 Korintusi 8:9; 2 

Korintusi 9:8; 2 Korintusi 13:14; Galatákhoz 1:6; Galatákhoz 5:4; 
Efézusiakhoz 1:7; Efézusiakhoz 2:5,7; Efézusiakhoz 4:7; Filippiekhez 
1:29; Kolosséiakhoz 1:15-18; 1 Timóteushoz 1:14; 2 Timóteushoz 2:6; 
Titus 3:7; Zsidókhoz 1:3; Zsidókhoz 4:16; Zsidókhoz 7:26; Zsidókhoz 
10:29; Zsidókhoz 12:15,28; Zsidókhoz 13:9; 1 Péter 1:10,13; 1 Péter 

2:19,20; 1 Péter 5:10,12; 2 Péter 3:18; Jelenések 1:13-18.

B14 A Messiás ismerteti Isten dicsoségét.
B17 A Messiás gyengédsége és gyengesége.
E09 A Messiás igazságossága.

ZSOLTÁROK 45:4 Kösd derekadra 
kardodat vitéz! Dicsõségedet és 
ékességedet.

5  És ékességedben haladj diadallal az igazságért, 
a szelidségért és jogért, és rettenetesre tanítson 
meg téged a te jobb kezed.

SOFONIÁ 2:3 Keressétek az Urat 
mindnyájan e föld alázatosai, a kik az õ 
ítélete szerint cselekesztek; keressétek az 
igazságot, keressétek az alázatosságot: talán 
megoltalmaztattok az Úr haragjának napján!

MÁTÉ 11:29 Vegyétek föl magatokra az 
én igámat, és tanuljátok meg tõlem, hogy én 
szelid és alázatos szívû vagyok: és nyugalmat 
találtok a ti lelkeiteknek.

MÁTÉ 21:5 Mondjátok meg Sion 

leányának: Ímhol jõ néked a te királyod, 
alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó 
szamárnak vemhén.

JÁNOS 17:17 Szenteld meg õket a te 
igazságoddal: A te ígéd igazság.

2 KORINTUSI 10:1 Magam pedig, én 
Pál, kérlek titeket a Krisztus szelídségére és 
engedelmességére, a ki szemtõl szemben ugyan 
alázatos vagyok közöttetek, de távol bátor 
vagyok irántatok;

GALATÁKHOZ 5:22 De a Léleknek 
gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, 
béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség, 
mértékletesség.

EFÉZUSIAKHOZ 4:2 Teljes alázatossággal 
és szelídséggel, hosszútûréssel, elszenvedvén 
egymást szeretetben,

KOLOSSÉIAKHOZ 3:12 Öltözzetek föl 
azért mint az Istennek választottai, szentek és 
szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, 
alázatosságot, szelídséget, hosszútûrést;

1 TIMÓTEUSHOZ 6:11 De te, óh Istennek 
embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az 
igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, 
a békességes tûrést, a szelídséget.

ZSIDÓKHOZ 4:12 Mert az Istennek 
beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû 
fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az 
ízeknek és a velõknek megoszlásáig, és megítéli 
a gondolatokat és a szívnek indulatait.

JELENÉSEK 1:16    Vala pedig a jobb kezében 
hét csillag; és a szájából kétélû éles kard jõ 
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vala ki; és az õ orczája, mint a nap [a mikor] 
fénylik az õ erejében.

JELENÉSEK 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.

12 És az õ szemei olyanok, mint a tûzláng; és az õ 
fején sok korona; az õ neve fel vala írva, a mit 
senki nem tud, csak õ maga.

13 És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a 
neve Isten ígéjének neveztetik.

14 És mennyei seregek követik vala õt fehér 
lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.

15 És az õ szájából éles kard jõ vala ki, hogy azzal 
verje a pogányokat; és õ fogja azokat legeltetni 
vasvesszõvel; és õ nyomja a mindenható Isten 
haragja hevének borsajtóját.

JELENÉSEK 19:21 A többiek pedig 
megöletének a lovon ûlõnek kardjával, a mely 
az õ szájából jõ vala ki; és a madarak mind 
megelégedének azoknak húsával.

Lásd még: 4 Mózes 12:3; Zsoltárok 18:36; Ézsaiás 49:2,3; Ézsaiás 
63:1-6; 1 Korintusi 4:21; 2 Korintusi 6:4-7; Galatákhoz 6:1; 2 

Timóteushoz 2:25; Titus 3:2; Jakab 1:21; 1 Péter 3:15.

B16 A Messiás hatalma és ereje.

ZSOLTÁROK 45:6 Nyilaid 
élesek; népek hullanak alád; a király 
ellenségeinek szívében.

MÁTÉ 28:19 Elmenvén azért, 
tegyetek tanítványokká minden népeket, 
megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és 
a Szent Léleknek nevében,

APOSTOLOK 4:4 Sokan pedig azok 
közül, kik hallgaták az ígét, hivének; és lõn a 
férfiak száma mintegy ötezer.

2 KORINTUSI 10:3 Mert noha testben 
élünk, de nem test szerint vitézkedünk.

4 Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem 
testiek, hanem erõsek az Istennek, erõsségek 
lerontására;

5 Lerontván okoskodásokat és minden 
magaslatot, a mely Isten ismerete ellen 
emeltetett, és foglyul ejtvén minden 
gondolatot, hogy engedelmeskedjék a 
Krisztusnak;

ZSIDÓKHOZ 4:12 Mert az Istennek 
beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû 
fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az 
ízeknek és a velõknek megoszlásáig, és megítéli 
a gondolatokat és a szívnek indulatait.

13 És nincsen oly teremtmény, a mely 
nyilvánvaló nem volna elõtte, sõt mindenek 
meztelenek és leplezetlenek annak szemei 
elõtt, a kirõl mi beszélünk.

Lásd még: #1; Zsoltárok 22:28,29; Zsoltárok 66:3,4; Apostolok 5:14; 
Apostolok 6:7.
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B05 A Messiásra kitöltetett a Szent szellem.
E08 A Messiás igazságszolgáltatása.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H04 A Messiás trónja.
     
ZSOLTÁROK 45:7 Trónod oh Isten 

örökkévaló; igazságnak pálczája a te 
királyságodnak pálczája.

8  Szereted az igazságot, gyûlölöd a 
gonoszságot, azért kent fel Isten, a te 
Istened öröm olajával társaid fölé.

MÁTÉ 3:15 Jézus pedig felelvén, monda 
néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden 
igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki.

LUKÁCS 1:32 Ez nagy lészen, és a 
Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az 
Úr Isten a Dávidnak, az õ atyjának, királyi 
székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

JÁNOS 1:1 Kezdetben vala az Íge, és az 
Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

APOSTOLOK 10:37 Ti ismeritek azt a 
dolgot, mely lõn az egész Júdeában, Galileától 
kezdve, az után a keresztség után, melyet János 
prédikált,

38 A názáreti Jézust, mint kené fel õt az Isten 
Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót 
tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az 
ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala 
õ vele.

ZSIDÓKHOZ 1:8 Ámde a Fiúról [így]: 
A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. 
Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.

9 Szeretted az igazságot és gyûlölted a 

hamisságot: annakokáért felkent téged az 
Isten, a te Istened, örömnek olajával a te 
társaid felett.

ZSIDÓKHOZ 7:26 Mert ilyen fõpap 
illet vala minket, szent, ártatlan, szeplõtelen, 
a bûnösöktõl elválasztott, és a ki az egeknél 
magasságosabb lõn,

Lásd még: #1; Zsoltárok 33:5; Zsoltárok 89:30,37,38; Zsoltárok 93:2; 
Zsoltárok 145:13.

D04 A Messiás, mint a Király feladatai.
E16 A Messiás megáldja a népét.

ZSOLTÁROK 45:10 Királyok lányai a 
te ékességeid; jobb kezed felôl királyné áll 
ofiri aranyban.

14 Csupa ékesség a király leánya bent, vont 
aranyból van a ruhája.

15 Hímes öltözetben viszik a királyhoz, 
szûzek [vonulnak] utána, az õ társnõi; 
néked hozzák õket.

16  Bevezetik ôket örömmel, vígsággal; 
bemennek a király palotájába.

ÉNEKEK ÉNEKE 1:4 Vonj engemet te 
utánad, hadd fussunk!

ÉNEKEK ÉNEKE 2:10 Szóla az én 
szerelmesem nékem, és monda:

ÉNEKEK ÉNEKE 6:2 Fordítsd el a te 
szemeidet én tõlem,

3 A te fogaid hasonlók a juhok nyájához,

ÉZSAIÁS 61:10 Örvendezvén örvendezek az 
Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert 

ZSOLTÁROK
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az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az 
igazság palástjával vett engemet körül,  
mint võlegény, a ki pap módon ékíti fel 
magát, és mint menyasszony, a ki felrakja 
ékességeit.

JÁNOS 17:24 Atyám, a kiket nékem adtál, 
akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én 
velem legyenek; hogy megláthassák az én 
dicsõségemet, a melyet nékem adtál: mert 
szerettél engem e világ alapjának felvettetése 
elõtt.

2 KORINTUSI 11:2 Mert isteni 
buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek 
titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplõtlen 
szûzet állítsalak a Krisztus elé.

1 TESSZALONIKA 4:17 Azután mi, a kik 
élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk 
azokkal együtt a felhõkön az Úr elébe a 
levegõbe; és ekképen mindenkor az Úrral 
leszünk.

2 TESSZALONIKA 1:10 A mikor eljõ majd, 
hogy megdicsõíttessék az õ szenteiben, és 
csodáltassék mindazokban, a kik hisznek 
(mivelhogy a mi tanúbizonyságunknak hitele 
volt ti nálatok) ama napon.

1 JÁNOS 3:2 Szeretteim, most Isten 
gyermekei vagyunk, és még nem lett 
nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, 
hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká 
leszünk Õ hozzá; mert meg fogjuk õt látni, a 
mint van.

JELENÉSEK 3:5 A ki gyõz, az fehér ruhákba 
öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet 
könyvébõl, és vallást teszek annak nevérõl az 

én Atyám elõtt és az õ angyalai elõtt.

JELENÉSEK 7:15    Ezért vannak az Isten 
királyiszéke elõtt; és szolgálnak neki éjjel 
és nappal az õ templomában; és a ki a 
királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettök.

16 Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak 
többé; sem a nap nem tûz rájok, sem semmi 
hõség:

17 Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette 
van, legelteti õket, és a vizeknek élõ forrásaira 
viszi õket; és eltöröl Isten az õ szemeikrõl 
minden könyet.

JELENÉSEK 19:7    Örüljünk és örvendezzünk, 
és adjunk dicsõséget néki, mert eljött a Bárány 
menyegzõje, és az õ felesége elkészítette magát,

8 És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és 
ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a 
szenteknek igazságos cselekedetei.

Lásd még: Ézsaiás 35:10; Ézsaiás 51:11; Ézsaiás 55:12,13; Ézsaiás 
60:19,20; Efézusiakhoz 2:4-6.

D04 A Messiás, mint a Király feladatai.
E25 A Messiásban hinni fognak és dicsérni 

fogják Ot.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 45:17 Atyáid 
helyett fiaid lesznek, megteszed õket 
fejedelmekké mind az egész földön. 

18 Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékrõl 
nemzedékre; örökkön örökké dicsérnek 
majd téged a népek! 

MÁTÉ 19:28 Jézus pedig monda nékik: 
Bizony mondom néktek, hogy ti, a kik 
követtetek engem, az újjá születéskor, a mikor 

ZSOLTÁROK
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az embernek Fia beül az õ dicsõségének 
királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét 
királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét 
nemzetségét.

29 És a ki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy 
nõtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy 
feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit 
az én nevemért, mindaz száz annyit vészen, és 
örökség szerint nyer örök életet.

MÁTÉ 26:13 Bizony mondom néktek: 
Valahol az egész világon prédikáltatik az 
evangyéliom, a mit ez én velem cselekedék, az 
is hirdettetik az õ emlékezetére.

MÁTÉ 28:19 Elmenvén azért, 
tegyetek tanítványokká minden népeket, 
megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és 
a Szent Léleknek nevében,

1 PÉTER 2:9 Ti pedig választott nemzetség, 
királyi papság, szent nemzet, megtartásra 
való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak 
hatalmas dolgait, a ki a sötétségbõl az õ 
csodálatos világosságára hívott el titeket;

JELENÉSEK 5:9 És éneklének új éneket, 
mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet 
és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, 
és megváltottál minket Istennek a te véred 
által, minden ágazatból és nyelvbõl és népbõl 
és nemzetbõl,

10 És tettél minket a mi Istenünknek királyokká 
és papokká; és uralkodunk a földön.

Lásd még: #1; #2; #4.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
E18 Isten az o népével lakozik.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H05 A Messiás elkövetkezo dicsosége és 

hatalma.

ZSOLTÁROK 46:5 Forrásainak 
árja megörvendezteti Isten városát, a 
Felségesnek szent hajlékait.

6 Az Isten õ közepette van, nem rendül 
meg; megsegíti Isten virradatkor.

7 Nemzetek zajongnak, országok 
mozognak; kiereszti hangját, megszeppen 
a föld.

8 A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a 
mi várunk. Szela.

9 Jõjjetek, lássátok az Úr tetteit, a ki 
pusztaságokat szerez a földön;

10 Hadakat némít el a föld széléig; ívet 
tör, kopját ront, hadi szekereket éget el 
tûzben.

11 Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy 
én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom 
a nemzetek közt, felmagasztaltatom a 
földön. 

12 A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a 
mi várunk! Szela. 

ÉZSAIÁS 2:4 Ki ítéletet tesz a pogányok 
között, és bíráskodik sok nép felett; és 
csinálnak fegyvereikbõl kapákat, és dárdáikból 
metszõkéseket, és nép népre kardot nem emel, 
és hadakozást többé nem tanul.

MIKEÁS 4:3 És sok népek között ítéletet 
tészen, és megfedd erõs nemzeteket nagy 
messze [földig] és fegyvereiket kapákká 
kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká; nép 
népre fegyvert nem emel, és hadakozást többé 
nem tanulnak.

zsoltárok 45 zsoltárok 46
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4 És kiki nyugszik az õ szõlõje alatt és fügefája 
alatt, és senki meg nem rettenti õket, mert a 
Seregek Urának szája szólott.

ZAKARIÁS 2:10 Örülj és örvendezz, Sionnak 
leánya, mert ímé elmegyek és közötted 
lakozom! így szól az Úr.

JÁNOS 3:14 És a miképen felemelte Mózes 
a kígyót a pusztában, akképen kell az ember 
Fiának felemeltetnie.

JÁNOS 12:32 És én, ha felemeltetem e 
földrõl, mindeneket magamhoz vonszok.

JÁNOS 17:1 Ezeket beszélte Jézus; és 
felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, 
eljött az óra; dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a 
te Fiad is dicsõítsen téged;

2 A miként te hatalmat adtál néki minden 
testen, hogy örök életet adjon mindennek, a 
mit néki adtál.

3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek 
téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, 
a Jézus Krisztust.

4 Én dicsõítettelek téged e földön: elvégeztem a 
munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt.

5 És most te dicsõíts meg engem, Atyám, te 
magadnál azzal a dicsõséggel, a melylyel 
bírtam te nálad a világ létele elõtt.

APOSTOLOK 5:31 Ezt az Isten 
fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, 
hogy adjon az Izráelnek bûnbánatot és 
bûnöknek bocsánatát.

JELENÉSEK 15:3    És énekelik vala Mózesnek 
az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak 
énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak 
a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak 

és igazak a te útaid, óh szentek Királya!
4 Ki ne félne téged, Uram! és [ki] ne dicsõítené a 

te nevedet? mert csak egyedül vagy szent.  
Mert eljõnek mind a pogányok és lehajolnak 
elõtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká 
lettek.

Lásd még: #2, #5; Zsoltárok 66:7; Zsoltárok 83:3-5; Ézsaiás 5:16; 
Ézsaiás 8:9; Jeremiás 16:19; Habakuk 2:20; János 8:28; Apostolok 

2:33; Filippiekhez 2:9.

D04 A Messiás, mint a Király feladatai.
G02 A Messiás égbemenetele meg lett 

jövendölve.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
   
ZSOLTÁROK Z 47:2 Ti népek mind 

tapsoljatok, harsogjatok Istennek 
vígságos szóval.

3 Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy 
király az egész földön.

4 Alánk veti a népeket, a nemzeteket 
lábaink alá.

5 Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákób 
dicsõségét, a kit szeret. Szela.

6 Felvonul Isten harsona- szónál, 
kürtzengés közt az Úr.

7 Énekeljetek Istennek, énekeljetek; 
énekeljetek királyunknak, énekeljetek!

8 Mert az egész föld királya az Isten: 
énekeljetek bölcseséggel.

9 Isten uralkodik a nemzetek fölött; Isten 
ott ül az õ szentségének trónján. 

10 Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint 
Ábrahám Istenének népe, mert Istené a 
földnek pajzsai; magasságos õ igen! 

ZSOLTÁROK
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LUKÁCS 24:50 Kivivé pedig õket Bethániáig; 
és felemelvén az õ kezeit, megáldá õket.

51 És lõn, hogy míg áldá õket, tõlök elszakadván, 
felviteték a mennybe.

52 Õk pedig imádván õt, visszatérének nagy 
örömmel Jeruzsálembe;

53 És mindenkor a templomban valának, 
dícsérvén és áldván az Istent. Ámen.

APOSTOLOK 1:6 Mikor azért azok 
egybegyûltek, megkérdék õt, mondván: 
Uram, avagy nem ez idõben állítod-é helyre az 
országot Izráelnek?

7 Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni 
az idõket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a 
maga hatalmába helyheztetett.

8 Hanem vesztek erõt, minekutána a Szent 
Lélek eljõ reátok: és lesztek nékem tanúim 
úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és 
Samariában és a földnek mind végsõ határáig.

9 És mikor ezeket mondotta, az õ láttokra 
felemelteték, és felhõ fogá el õt szemeik elõl.

10 És a mint szemeiket az égre függesztették, 
mikor õ elméne, ímé két férfiú állott meg 
mellettük fehér ruhában,

11 Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok 
nézve a mennybe? Ez a Jézus, a ki felviteték 
tõletek a mennybe, akképen jõ el, a miképen 
láttátok õt felmenni a mennybe.

EFÉZUSIAKHOZ 4:8 Ezokáért mondja az 
[Írás:] Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt 
fogva, és adott ajándékokat az embereknek.

9 (Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, 
mint hogy elõbb le is szállott a föld alsóbb 
részeire?

10 A ki leszállott vala, ugyanaz, a ki fel is ment, 
feljebb minden egeknél, hogy mindeneket 
betöltsön.)

1 TIMÓTEUSHOZ 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 dicsõségbe.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

Lásd még: #1; #2; #4; #5; 5 Mózes 33:29; Józsué 21:44; Zsoltárok 
18:48; Zsoltárok 24:7-10; Zsoltárok 68:18,19,25,26,34; Jelenések 20.

E14 A Messiás legyozi a halált és a 
sötétséget.

G01 A Messiás feltámadása meg lett 
jövendölve.

ZSOLTÁROK 49:16 Csak Isten 
válthatja ki lelkemet a Seol kezébôl, 
mikor az megragad engem. Szela.

JÁNOS 20:11 Mária pedig künn áll vala 
a sírnál sírva. A míg azonban siránkozék, 
behajol vala a sírba;

12 És láta két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket 
fejtõl, másikat lábtól, a hol a Jézus teste feküdt 
vala.

JÁNOS 20:15 Monda néki Jézus: Asszony, 
mit sírsz? kit keressz? Az pedig azt gondolván, 
hogy a kertész az, monda néki: Uram, ha te 
vitted el õt, mondd meg nékem, hová tetted 
õt, és én elviszem õt.

ZSOLTÁROK
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16 Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, 
monda néki: Rabbóni! a mi azt teszi: Mester!

17 Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem 
mentem még fel az én Atyámhoz; hanem 
menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: 
Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, 
és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.

APOSTOLOK 2:27 Mert nem hagyod 
az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy 
a te szented rothadást lásson.

APOSTOLOK 13:35 Azért mondja 
másutt is: Nem engeded, hogy a te Szented 
rothadást lásson.

APOSTOLOK 26:23 Hogy a Krisztusnak 
szenvedni kell, hogy mint a halottak 
feltámadásából elsõ, világosságot fog hirdetni 
e népnek és a pogányoknak.

Lásd még: Zsoltárok 16:10; Zsoltárok 30:4; Zsoltárok 71:20; 
Zsoltárok 86:13; Jónás 2:4-6.

H01 A Messiás visszatérése meg lett 
jövendölve.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 50:2 A Sionról, a 
melynek szépsége tökéletes, fényeskedik 
Isten.

3 Eljön a mi Istenünk és nem hallgat; 
emésztõ tûz van elõtte, s körülte erõs 
forgószél.

4 Hívja az egeket onnan felül, és a földet, 
hogy megítélje népét:

5 Gyûjtsétek elém kegyeseimet, a kik 

áldozattal erõsítik szövetségemet!
6 És az egek kijelentik az õ igazságát, mert 

az Isten biró. Szela.

ZSOLTÁROK 97:6 Az egek hirdetik 
az õ igazságát, és minden nép látja az õ 
dicsõségét.

ÉZSAIÁS 12:6 Kiálts és örvendj, Sionnak 
lakosa, mert nagy közötted Izráelnek Szentje!

ÉZSAIÁS 33:22 Mert az Úr a mi bíránk, az Úr 
a mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, Õ tart 
meg minket!

MÁTÉ 24:31 És elküldi az õ angyalait 
nagy trombitaszóval, és egybegyûjtik az õ 
választottait a négy szelek felõl, az ég egyik 
végétõl a másik végéig.

JÁNOS 12:48 A ki megvet engem és nem 
veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki õt 
kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az 
kárhoztatja azt az utolsó napon.

APOSTOLOK 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 õt halottaiból.

RÓMAIAKHOZ 2:5 De te a te 
keménységed és meg nem tért szíved szerint 
gyûjtesz magadnak haragot a haragnak és az 
Isten igaz ítélete kijelentésének napjára.

RÓMAIAKHOZ 2:16 Azon a napon, 
melyen az Isten megítéli az emberek titkait 
az én evangyéliomom szerint a Jézus Krisztus 
által.

ZSOLTÁROK
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1 TESSZALONIKA 4:16 Mert maga az 
Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni 
harsonával leszáll az égbõl: és feltámadnak 
elõször a kik meghaltak volt a Krisztusban;

17 Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, 
elragadtatunk azokkal együtt a felhõkön az 
Úr elébe a levegõbe; és ekképen mindenkor az 
Úrral leszünk.

2 TIMÓTEUSHOZ 4:1 Kérlek azért az Isten 
és Krisztus Jézus színe elõtt, a ki ítélni fog 
élõket és holtakat az õ eljövetelekor és az õ 
országában.

ZSIDÓKHOZ 12:22 Hanem járultatok 
Sion hegyéhez, és az élõ Istennek városához, 
a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok 
ezreihez,

23 Az elsõszülöttek seregéhez és egyházához, a kik 
be vannak írva a mennyekben, és mindenek 
bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak 
lelkeihez,

24 És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és 
a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, 
mint az Ábel vére.

25 Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, a ki szól; 
mert ha azok meg nem menekültek, a kik a 
földön szólót megvetették, sokkal kevésbbé 
mi, ha elfordulunk attól, a ki a mennyekbõl 
vagyon,

26 Kinek szava akkor megrendítette a földet, 
most pedig ígéretet tesz, mondván: Még 
egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az 
eget is.

JELENÉSEK 15:4    Ki ne félne téged, Uram! 
és [ki] ne dicsõítené a te nevedet? mert csak 
egyedül vagy szent. Mert eljõnek mind a 
pogányok és lehajolnak elõtted; mert a te 
ítéleteid nyilvánvalókká lettek.

JELENÉSEK 16:5    És hallám, hogy a vizek 
angyala ezt mondja vala: Igaz vagy Uram, a ki 
vagy és a ki valál, te Szent, hogy ezeket ítélted;

6 Mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, 
vért adál nékik inni; mert méltók arra.

7 És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja 
vala: Jól van Uram, mindenható Isten, igazak 
és igazságosak a te ítéleteid.

JELENÉSEK 19:2    Mert igazak és igazságosak az 
õ ítéletei, és azt a nagy paráznát, a mely a földet 
megrontotta az õ paráznaságával, elítélte, és 
megbosszúlta az õ szolgáinak vérét annak kezén.

JELENÉSEK 22:20 Ezt mondja, a 
ki ezekrõl bizonyságot tesz: Bizony hamar 
eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!

Lásd még: #1; #6; 1 Mózes 18:25; Zsoltárok 7:12; Zsoltárok 94:2; 
1 Korintusi 6:2,3; Jakab 5:9; 1 Péter 4:5; Jelenések 11:15; Jelenések 

16:7; Jelenések 19:2; Jelenések 20.

E23 A Messiás megtérésre ösztönzi a népét.
E27 Új szívet és új lelket.
I04 A béke felajánlás és a hálaadási áldozat 

a Messiás munkáját jelképezi.

ZSOLTÁROK 51:19  Isten elôtt 
kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a 
töredelmes és bûnbánó szívet oh Isten 
nem veted te meg!

ÉZSAIÁS 57:15 Mert így szól a magasságos és 
felséges, a ki örökké lakozik, és a kinek neve 
szent: Magasságban és szentségben lakom, 
de a megrontottal és alázatos szívûvel is, 
hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és 
megelevenítsem a megtörtek szívét.

MÁTÉ 5:3 Boldogok a lelki szegények: 
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mert övék a mennyeknek országa.

MÁRK 12:33 És szeretni õt teljes szívbõl, 
teljes elmébõl, teljes lélekbõl és teljes erõbõl, 
és szeretni embernek felebarátját, mint 
önmagát, többet ér minden égõáldozatnál és 
véres áldozatnál.

LUKÁCS 15:10 Ezenképen, mondom néktek, 
örvendezés van az Isten angyalainak színe elõtt 
egy bûnös [ember] megtérésén.

LUKÁCS 18:11 A farizeus megállván, ily 
módon imádkozék magában: Isten! hálákat 
adok néked, hogy nem vagyok olyan, 
mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, 
paráznák, vagy mint ím e vámszedõ is.

12 Bõjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok 
mindenbõl, a mit szerzek.

13 A vámszedõ pedig távol állván, még szemeit 
sem akarja vala az égre emelni, hanem veri 
vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas 
nékem bûnösnek!

14 Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az 
õ házához, inkább hogynem amaz: mert valaki 
felmagasztalja magát, megaláztatik; és a ki 
megalázza magát, felmagasztaltatik.

RÓMAIAKHOZ 12:1 Kérlek azért titeket 
atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy 
szánjátok oda a ti testeiteket élõ, szent és 
Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos 
tiszteleteteket.

1 PÉTER 2:5 Ti magatok is mint élõ kövek 
épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, 
hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek 
kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.

Lásd még: Zsoltárok 22:25; Zsoltárok 34:19; Zsoltárok 102:18; 
Zsoltárok 147:3; Ézsaiás 61:1-3; Ézsaiás 66:2; Lukács 15:2-7,21-32; 

Filippiekhez 4:18; Zsidókhoz 3:16.

E26 A Messiás megváltja az embereket.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 53:7  Oh, vajha eljönne 
Sionból Izráelnek a szabadítás! Mikor az 
Úr visszahozza az õ népének foglyait, örül 
majd Jákób és vigad Izráel! 

ÉZSAIÁS 59:20 És eljõ Sionnak a megváltó, 
és azoknak, a kik Jákóbban megtérnek 
hamisságokból, szól az Úr.

MÁTÉ 1:21 Szûl pedig fiat, és nevezd 
annak nevét Jézusnak, mert õ szabadítja meg 
az õ népét annak bûneibõl.

LUKÁCS 1:68 Áldott az Úr, Izráel Istene, 
hogy meglátogatta és megváltotta az õ népét,

LUKÁCS 4:18 Az Úrnak lelke [van] én 
rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a 
szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, 
elküldött, hogy a töredelmes szívûeket 
meggyógyítsam, hogy a foglyoknak 
szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek 
megnyilását, hogy szabadon bocsássam a 
lesujtottakat,

19 Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.

LUKÁCS 21:28 Mikor pedig ezek kezdenek 
meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti 
fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok.

RÓMAIAKHOZ 11:26 És így az egész 
Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljõ 
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Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a 
gonoszságokat:

27 És ez nékik az én szövetségem, midõn 
eltörlöm az õ bûneiket.

ZSIDÓKHOZ 9:12 És nem bakok 
és tulkok vére által, hanem az õ tulajdon 
vére által ment be egyszer s mindenkorra a 
szentélybe, örök váltságot szerezve.

Lásd még: #1; # 2; #3; Zsoltárok 14:7; Zsoltárok 42:12; Zsoltárok 
43:5; Zsoltárok 44:5; Zsoltárok 74:12; Zsoltárok 78:35; Zsoltárok 

111:9; Habakuk 3:13; Lukács 1:71; Lukács 2:38; Efézusiakhoz 1:7; 
Kolosséiakhoz 1:14.

F05 A Messiást elárulják.
F11 A Messiás szenvedése.

ZSOLTÁROK 55:5 Az én szívem 
reszket bennem, és a halál félelmei 
körülvettek engem.

6 Félelem és rettegés esett én reám, és 
borzadály vett körül engem.

 
13 Mert nem ellenség szidalmazott engem, 

hisz [azt] elszenvedném; nem gyûlölõm 
emelte fel magát ellenem, hiszen 
elrejtettem volna magamat az elõl:

14 Hanem te, hozzám hasonló halandó, én 
barátom és ismerõsöm,

15  A kik együtt édes bizalomban éltünk; az 
Isten házába jártunk a tömegben.

MÁTÉ 26:31 Akkor monda nékik 
Jézus: Mindnyájan ezen az éjszakán 
megbotránkoztok én bennem. Mert meg van 
írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a 
nyájnak juhai.

32 De föltámadásom után elõttetek megyek majd 

Galileába.
33 Péter pedig felelvén, monda néki: Ha 

mindnyájan megbotránkoznak is te benned, 
én soha meg nem botránkozom.

34 Monda néki Jézus: Bizony mondom néked, 
ezen az éjszakán, mielõtt megszólal a kakas, 
háromszor megtagadsz engem.

35 Monda néki Péter: Ha meg kell is veled 
halnom, meg nem tagadlak téged. 
Hasonlóképen szólnak vala a többi 
tanítványok is.

36 Akkor elméne Jézus velök egy helyre, a 
melyet Gecsemánénak hívtak, és monda a 
tanítványoknak: Üljetek le itt, míg elmegyek 
és amott imádkozom.

37 És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak 
két fiát, kezde szomorkodni és gyötrõdni.

38 Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú 
az én lelkem mind halálig! maradjatok itt és 
vigyázzatok én velem.

JÁNOS 13:21 Mikor ezeket mondja vala 
Jézus, igen nyugtalankodék lelkében, s 
bizonyságot tõn, és monda: Bizony, bizony 
mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul 
engem.

JÁNOS 13:27 És a falat után akkor beméne 
abba a Sátán. Monda azért néki Jézus: A mit 
cselekszel, hamar cselekedjed.

JÁNOS 13:37 Monda néki Péter: Uram, 
miért nem mehetek most utánad? Az életemet 
adom éretted!

38 Felele néki Jézus: Az életedet adod érettem? 
Bizony, bizony mondom néked, nem szól 
addig a kakas, mígnem háromszor megtagadsz 
engem.

Lásd még: Zsoltárok 6:4; Zsoltárok 69:21,22; Zsoltárok 102:4-6; 
Márk 14:33,34.
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H05 A Messiás elkövetkezo dicsosége és 
hatalma.

H08 A Messiás örökké fog élni.
     
ZSOLTÁROK 61:7 Adj napokat a 

király napjaihoz, esztendeit nemzedékrõl 
nemzedékre [nyujtsd.]

8  Isten elôtt lakozzék örökké; kegyelmedet 
és hûségedet rendeld ki, hogy ôrizzék meg 
ôt.

2 SÁMUEL 7:16 És állandó lészen a te házad, 
és a te országod mindörökké tiéd lészen, [és] a 
te trónod erõs lészen mindörökké.

LUKÁCS 1:30 És monda néki az angyal: Ne 
félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.

31 És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, 
és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK.

32 Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának 
hivattatik; és néki adja az Úr Isten a 
Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

ZSIDÓKHOZ 9:24 Mert nem kézzel 
csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába 
ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, 
hogy most Isten színe elõtt megjelenjék érettünk.

Lásd még: #1; Zsoltárok 41:13; Zsidókhoz 7:21-25.

F03 A Messiás el lesz utasítva.

ZSOLTÁROK 62:4 Meddig támadtok 
még egy ember ellen; [meddig] törtök 
ellene valamennyien, mint meghanyatlott 
fal és dûlõ kerítés ellen?

5  Csak arról tanácskoznak, mimódon 
vessék ôt le méltóságából; szeretik a 
hazugságot; szájukkal áldanak, szívükben 
átkoznak. Szela.

ZSOLTÁROK 2:1 Miért dühösködnek a 
pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a 
népek?

2 A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek 
együtt tanácskoznak az Úr ellen és az õ 
felkentje ellen:

3 Szaggassuk le az õ bilincseiket, és dobjuk le 
magunkról köteleiket!

MÁTÉ 26:3 Akkor egybegyûlének a 
fõpapok, az írástudók és a nép vénei a fõpap 
házába, a kit Kajafásnak hívtak,

4 És tanácsot tartának, hogy Jézust álnoksággal 
megfogják és megöljék.

MÁTÉ 27:1 Mikor pedig reggel lõn, 
tanácsot tartának mind a fõpapok és a nép 
vénei Jézus ellen, hogy õt megöljék.

JÁNOS 11:49 Egy pedig õ közülök, Kajafás, 
a ki fõpap vala abban az esztendõben, monda 
nékik: Ti semmit sem tudtok.

50 Meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, 
hogy egy ember haljon meg a népért, és az 
egész nép el ne vesszen.

51 Ezt pedig nem magától mondta: hanem 
mivelhogy abban az esztendõben fõpap vala, 
jövendõt monda, hogy Jézus meg fog halni a 
népért;
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APOSTOLOK 4:25 Ki Dávidnak, a te 
szolgádnak szája által ezt mondottad: Miért 
zúgolódtak a pogányok, és gondoltak a népek 
hiábavalókat?

26 Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek 
egybegyûltek az Úr ellen és az õ Krisztusa 
ellen.

27 Mert bizony egybegyûltek a te szent Fiad, 
a Jézus ellen, a kit felkentél, Heródes és 
Ponczius Pilátus a pogányokkal és Izráel 
népével,

28 Hogy véghezvigyék, a mikrõl a te kezed 
és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy 
megtörténjenek.

Lásd még: Máté 2:14-16.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 65:3 Oh könyörgést 
meghallgató, hozzád folyamodik minden test.

ZSOLTÁROK 22:28 Megemlékeznek és 
megtérnek az ùrhoz a föld minden határai, 
és leborul elôtted a pogányok minden 
nemzetsége.

ZSOLTÁROK 86:9 Eljõnek a népek 
mind, a melyeket alkottál, és leborulnak 
elõtted Uram, és dicsõítik a te nevedet.

ÉZSAIÁS 66:23 És lesz, hogy hónapról-
hónapra és szombatról-szombatra eljõ minden 
test engem imádni, szól az Úr.

LUKÁCS 11:9 Én is mondom néktek: 
Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és 
találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

10 Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és 
a zörgetõnek megnyittatik.

JÁNOS 12:32 És én, ha felemeltetem e 
földrõl, mindeneket magamhoz vonszok.

1 JÁNOS 5:14 És ez az a bizodalom, a 
melylyel õ hozzá vagyunk, hogy ha kérünk 
valamit az õ akarata szerint, meghallgat 
minket:

15 És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, 
akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a 
kéréseink, a melyeket kértünk õ tõle.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

Lásd még: #1; Zsoltárok 66:4; Zsoltárok 145:18,19; Ézsaiás 49:6; 
Ézsaiás 65:24; Jeremiás 29:12,13.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 67:1 Az éneklõmesternek, 
hangszerekkel; zsoltár; ének.

1 Az éneklõmesternek, hangszerekkel; 
zsoltár; ének.

2 Az Isten könyörüljön rajtunk és áldjon 
meg minket; világosítsa meg az õ orczáját 
rajtunk. Szela.

3 Hogy megismerjék e földön a te útadat, 
minden nép közt a te szabadításodat.

4 Dicsérnek téged a népek, oh Isten, 
dicsérnek téged a népek mindnyájan.

5 Örvendnek és vígadnak a nemzetek, 
mert igazsággal ítéled a népeket, és a 
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nemzeteket e földön te igazgatod. Szela.
6 Dicsérnek téged a népek, oh Isten, 

dicsérnek téged a népek mindnyájan.
7 A föld megadta az õ gyümölcsét: megáld 

minket az Isten, a mi Istenünk; 
8  Megáld minket az Isten, és féli õt a 

földnek minden határa! 

ÉZSAIÁS 2:2 Lészen az utolsó idõkben, hogy 
erõsen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek 
felette, és magasabb lészen a halmoknál, és 
özönleni fognak hozzá minden pogányok;

3 És eljönnek sok népek, mondván: Jertek 
menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének 
házához, hogy megtanítson minket az Õ útaira, 
és mi járjunk az Õ ösvényein, mert tanítás 
Sionból jõ, és Jeruzsálembõl az Úrnak beszéde;

4 Ki ítéletet tesz a pogányok között, és 
bíráskodik sok nép felett; és csinálnak 
fegyvereikbõl kapákat, és dárdáikból 
metszõkéseket, és nép népre kardot nem emel, 
és hadakozást többé nem tanul.

DÁNIEL 7:14 És ada néki hatalmat, 
dicsõséget és országot, és minden nép, nemzet 
és nyelv néki szolgála; az õ hatalma örökkévaló 
hatalom, a mely el nem múlik, és az õ országa 
meg nem rontatik.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

JELENÉSEK 15:4    Ki ne félne téged, Uram! 
és [ki] ne dicsõítené a te nevedet? mert csak 
egyedül vagy szent. Mert eljõnek mind a 
pogányok és lehajolnak elõtted; mert a te 

ítéleteid nyilvánvalókká lettek.

Lásd még: #1; #2; #4; #5; Jeremiás 10:10.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 68:1 Az 
éneklõmesternek; Dávid zsoltára, éneke.

2 Felkél az Isten, elszélednek ellenségei; és 
elfutnak elõle az õ gyûlölõi.

3 A mint a füst elszéled, úgy széleszted el 
õket; a mint elolvad a viasz a tûz elõtt, 
úgy vesznek el a gonoszok Isten elõl;

4 Az igazak pedig örvendeznek és vígadnak 
az Isten elõtt, és ujjongnak örömmel.

5  Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az 
ô nevének; csináljatok útat annak, a ki 
jön a pusztákon át, a kinek Jah a neve, és 
örüljetek elôtte.

2 TESSZALONIKA 1:8 Tûznek lángjában, 
ki bosszút áll azokon, a kik nem ismerik az 
Istent, és a kik nem engedelmeskednek a mi 
Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának.

9 A kik meg fognak lakolni örök veszedelemmel 
az Úr ábrázatától, és az õ hatalmának 
dicsõségétõl,

JELENÉSEK 18:20 Örülj õ rajta menny, 
és ti szent apostolok és próféták; mert az Isten 
büntette meg õt érettetek való büntetéssel.

JELENÉSEK 19:7 Örüljünk és örvendezzünk, és 
adjunk dicsõséget néki, mert eljött a Bárány 
menyegzõje, és az õ felesége elkészítette magát,

Lásd még: #1; 2 Mózes 3:14; Ézsaiás 12:4-6; 1 Tesszalonika 5:16; 1 
Péter 1:8; Jelenések 6:16,17.
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G02 A Messiás égbemenetele meg lett 
jövendölve.

G04 A Messiás kitölteti a Szellemét.

ZSOLTÁROK 68:19 Felmentél 
a magasságba, foglyokat vezettél, 
adományokat fogadtál emberekben: még a 
pártütôk is ide jönnek lakni, oh Uram Isten!

MÁRK 16:19 Az Úr azért, minekutána 
szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle 
az Istennek jobbjára.

LUKÁCS 24:51 És lõn, hogy míg áldá õket, 
tõlök elszakadván, felviteték a mennybe.

JÁNOS 7:39 Ezt pedig mondja vala a 
Lélekrõl, a melyet veendõk valának az õ 
benne hívõk: mert még nem vala Szent Lélek; 
mivelhogy Jézus még nem dicsõítteték meg.

APOSTOLOK 1:2 Mind a 
napig, melyen fölviteték, minekutána 
parancsolatokat adott a Szent Lélek által az 
apostoloknak, kiket választott vala magának.

APOSTOLOK 1:8 Hanem vesztek 
erõt, minekutána a Szent Lélek eljõ reátok: 
és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, 
mint az egész Júdeában és Samariában és a 
földnek mind végsõ határáig.

9 És mikor ezeket mondotta, az õ láttokra 
felemelteték, és felhõ fogá el õt szemeik elõl.

APOSTOLOK 2:17 És lészen az utolsó 
napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én 
Lelkembõl minden testre: és prófétálnak a ti 
fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat 
látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.

18 És épen az én szolgáimra és az én 

szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a 
napokban az én Lelkembõl, és prófétálnak.

RÓMAIAKHOZ 12:6 Minthogy azért 
külön-külön ajándékaink vannak a nékünk 
adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a 
hitnek szabálya szerint [teljesítsük;]

7 Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a 
tanításban;

EFÉZUSIAKHOZ 1:3 Áldott legyen az 
Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak 
Atyja, a ki megáldott minket minden lelki 
áldással a mennyekben a Krisztusban,

EFÉZUSIAKHOZ 4:8 Ezokáért mondja az 
[Írás:] Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt 
fogva, és adott ajándékokat az embereknek.

9 (Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, 
mint hogy elõbb le is szállott a föld alsóbb 
részeire?

ZSIDÓKHOZ 4:14 Lévén annakokáért 
nagy fõpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, 
az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.

ZSIDÓKHOZ 6:20 A hová útnyitóul 
bement érettünk Jézus, a ki örökké való fõpap 
lett Melkisédek rendje szerint.

ZSIDÓKHOZ 8:1 Fõdolog pedig 
azokra nézve, a miket mondunk, az, hogy 
olyan fõpapunk van, a ki a mennyei Felség 
királyi székének jobbjára üle,

Lásd még: Zsoltárok 24:3,7-10; Zsoltárok 47:6; Zsoltárok 72:17-19; 
Zsoltárok 104:3; Zsoltárok 110:1; 1 Korintusi 12:4-10; 1 Péter 3:22.
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F11 A Messiás szenvedése.
F12 A Messiás akadályba ütközik.

ZSOLTÁROK 69:5 Többen 
vannak fejem hajszálainál, a kik ok 
nélkûl gyûlölnek engem; hatalmasok a 
vesztemre törôk, a kik ellenségeim alap 
nélkûl; a mit nem ragadtam el, azt kell 
megfizetnem!

JÁNOS 15:25 De [azért lõn így,] hogy 
beteljesedjék a mondás, a mely megiratott az õ 
törvényökben: Ok nélkül gyûlöltek engem.

JÁNOS 19:4 Majd ismét kiméne Pilátus, és 
monda nékik: Ímé kihozom õt néktek, hogy 
értsétek meg, hogy nem találok benne semmi 
bûnt.

2 KORINTUSI 5:21 Mert azt, a ki bûnt 
nem ismert, bûnné tette értünk, hogy mi Isten 
igazsága legyünk õ benne.

1 PÉTER 2:22 A ki bûnt nem cselekedett, 
sem a szájában álnokság nem találtatott:

1 PÉTER 2:24 A ki a mi bûneinket maga 
vitte fel testében a fára, hogy a bûnöknek 
meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek 
sebeivel szógyultatok meg.

1 PÉTER 3:18 Mert Krisztus is szenvedett 
egyszer a bûnökért, mint igaz a nem 
igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; 
megölettetvén ugyan test szerint, de 
megeleveníttetvén lélek szerint;

Lásd még: Zsoltárok 35:19; Zsoltárok 109:3; Ézsaiás 53:4-7; Máté 
26:59.

F11 A Messiás szenvedése.

ZSOLTÁROK 69:8 Mert te éretted 
viselek gyalázatot, [és] borítja pironság az 
én orczámat.

9 Atyámfiai elõtt idegenné lettem, és anyám 
fiai elõtt jövevénynyé.

10   Mivel a te házadhoz való féltô szeretet 
emészt engem, a te gyalázóidnak 
gyalázásai hullanak reám.

MÁTÉ 26:48 A ki pedig õt elárulja vala, 
jelt ada nékik, mondván: A kit én majd 
megcsókolok, õ az, fogjátok meg õt.

49 És mindjárt Jézushoz lépvén, monda: Üdvöz 
légy Mester! és megcsókolá õt.

50 Jézus pedig monda néki: Barátom, miért 
jöttél? Akkor hozzámenvén, kezeiket Jézusra 
veték és megfogák õt.

MÁTÉ 26:56 Mindez pedig azért lõn, 
hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor 
elhagyák õt a tanítványok mind, és elfutának.

MÁTÉ 26:74 Ekkor átkozódni és esküdözni 
kezde, hogy: Nem ismerem ezt az embert. És a 
kakas azonnal megszólala.

JÁNOS 1:10 A világban volt és a világ 
általa lett, de a világ nem ismerte meg õt.

11 Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be õt.

JÁNOS 2:16 És a galambárúsoknak 
monda: Hordjátok el ezeket innen; ne 
tegyétek az én Atyámnak házát kalmárság 
házává.

17 Megemlékezének pedig az õ tanítványai, hogy 
meg van írva: A te házadhoz való féltõ szeretet 
emészt engem.
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JÁNOS 7:5 Mert az õ atyjafiai sem 
hivének benne.

JÁNOS 15:21 De mindezt az én nevemért 
cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, 
a ki küldött engem.

22 Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna 
nékik, nem volna bûnük: de most nincs mivel 
menteniök az õ bûnöket.

23 A ki engem gyûlöl, gyûlöli az én Atyámat is.
24 Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem 

volna közöttük, a melyeket senki más nem 
cselekedett, nem volna bûnük; de most láttak 
is, gyûlöltek is, mind engem, mind az én 
Atyámat.

RÓMAIAKHOZ 15:8 Mondom 
pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a 
körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy 
megerõsítse az atyák ígéreteit;

Lásd még: Zsoltárok 22:7-9; Zsoltárok 31:12; Zsoltárok 119:139; 
Máté 26:70-74; Márk 11:15-17.

F13 A Messiás szenvedésének részletei.

ZSOLTÁROK 69:20 Te tudod 
az én gyalázatomat, szégyenemet és 
pirulásomat; jól ismered minden 
szorongatómat.

21 A gyalázat megtörte szívemet és beteggé 
lettem; várok vala részvétre, de hiába; 
vigasztalókra, de nem találék.

22  Sôt ételemben mérget adnak vala, és 
szomjúságomban eczettel itatnak vala 
engem.

MÁTÉ 27:34 Méreggel megelegyített 
eczetet adának néki inni; és megízlelvén, nem 
akara inni.

MÁTÉ 27:39 Az arramenõk pedig 
szidalmazzák vala õt, fejüket hajtogatván.

40 És ezt mondván: Te, ki lerontod a templomot 
és harmadnapra fölépíted, szabadítsd 
meg magadat; ha Isten Fia vagy, szállj le a 
keresztrõl!

41 Hasonlóképen a fõpapok is csúfolódván az 
írástudókkal és a vénekkel egyetemben, ezt 
mondják vala:

42 Másokat megtartott, magát nem tudja 
megtartani. Ha Izráel királya, szálljon le most 
a keresztrõl, és majd hiszünk néki.

43 Bízott az Istenben; mentse meg most õt, ha 
akarja; mert azt mondta: Isten Fia vagyok.

44 A kiket vele együtt feszítének meg, a latrok is 
ugyanazt hányják vala szemére.

45 Hat órától kezdve pedig sötétség lõn mind az 
egész földön, kilencz óráig.

46 Kilencz óra körül pedig nagy fenszóval 
kiálta Jézus, mondván: ELI, ELI! LAMA 
SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én Istenem! 
miért hagyál el engemet?

47 Némelyek pedig az ott állók közül, a mint ezt 
hallák, mondának: Illést hívja ez.

48 És egy közülök azonnal oda futamodván, egy 
szivacsot võn, és megtöltvén eczettel és egy 
nádszálra tûzvén, inni ád vala néki.

MÁRK 15:23 És mirhás bort adnak vala 
néki inni; de õ nem fogadá el.

JÁNOS 19:28 Ezután tudván Jézus, 
hogy immár minden elvégeztetett, hogy 
beteljesedjék az írás, monda: Szomjúhozom.

29 Vala pedig ott egy eczettel teli edény. Azok 
azért szivacsot töltvén meg eczettel, és izsópra 
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tévén [azt,] oda vivék az õ szájához.
30 Mikor azért elvette Jézus az eczetet, monda: 

Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátá 
lelkét.

ZSIDÓKHOZ 12:2 Nézvén a hitnek 
fejedelmére és bevégezõjére Jézusra, a ki 
az elõtte levõ öröm helyett, megvetve a 
gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten 
királyi székének jobbjára ült.

1 PÉTER 2:23 A ki szidalmaztatván, 
viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem 
fenyegetõzött; hanem hagyta az igazságosan 
ítélõre:

24 A ki a mi bûneinket maga vitte fel testében 
a fára, hogy a bûnöknek meghalván, 
az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel 
szógyultatok meg.

Lásd még: Zsoltárok 22:7,8; Ézsaiás 53:3-5.

F13 A Messiás szenvedésének részletei.

ZSOLTÁROK 69:27 Mert a kit 
te megvertél, azt üldözik, és a tôled 
sujtottak fájdalmát szólják meg.

MÁRK 15:28 És beteljesedék az írás, a mely 
[azt] mondja: És a bûnösök közé számláltaték.

29 Az arra menõk pedig szidalmazzák vala õt, 
fejüket hajtogatván és mondván: Hah! a ki 
lerontod a templomot, és három nap alatt 
fölépíted;

30 Szabadítsd meg magadat, és szállj le a 
keresztrõl!

31 Hasonlóképen pedig a fõpapok is, 
csúfolodván egymás között, az írástudókkal 

együtt mondják vala: Másokat megtartott, 
magát nem bírja megtartani.

32 A Krisztus, az Izráel királya, szálljon le most 
a keresztrõl, hogy lássuk és higyjünk. A kiket 
vele feszítettek meg, azok is szidalmazzák vala 
õt.

Lásd még: Ézsaiás 53:4,10; Zakariás 13:7.

G01 A Messiás feltámadása meg lett 
jövendölve.

ZSOLTÁROK 71:20 A ki sok bajt 
és nyomorúságot éreztettél velünk, 
[de] ismét megelevenítesz, és a föld 
mélységébõl ismét felhozol minket.

LUKÁCS 24:6 Nincs itt, hanem feltámadott: 
emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még 
mikor Galileában volt,

LUKÁCS 24:34 Kik ezt mondják vala: 
Feltámadott az Úr bizonynyal, és megjelent 
Simonnak!

RÓMAIAKHOZ 14:9 Mert azért halt meg 
és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, 
hogy mind holtakon mind élõkön uralkodjék.

APOSTOLOK 2:27 Mert nem hagyod 
az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy 
a te szented rothadást lásson.

Lásd még: Zsoltárok 16:10; Zsoltárok 30:4; Zsoltárok 49:16; 
Zsoltárok 86:13; Jónás 2:4-6; Apostolok 13:35.
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D04 A Messiás, mint a Király feladatai.
E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H05 A Messiás elkövetkezo dicsosége és 

hatalma.

ZSOLTÁROK 72:7 Virágozzék az õ 
idejében az igaz és a béke teljessége, a míg 
nem lesz a hold.

8 És uralkodjék egyik tengertõl a másik 
tengerig, és a [nagy] folyamtól a föld 
határáig.

9 Boruljanak le elõtte a pusztalakók, és 
nyalják ellenségei a port.

10 Tarsis és a szigetek királyai hozzanak 
ajándékot; Seba és Szeba királyai 
adománynyal járuljanak elé.

11 Hajoljanak meg elõtte mind a királyok, és 
minden nemzet szolgáljon néki.

12 Mert megszabadítja a kiáltó szûkölködõt; 
a nyomorultat, a kinek nincs segítõje.

13 Könyörül a szegényen és szûkölködõn, s a 
szûkölködõk lelkét megszabadítja;

14 Az elnyomástól és erõszaktól megmenti 
lelköket, és vérök drága az õ szemében.

15 És éljen õ és adjanak néki Seba aranyából; 
imádkozzanak érte szüntelen, és áldják õt 
minden napon.

16 Bõ gabona legyen az országban a hegyek 
tetején is; rengjen gyümölcse, mint a 
Libanon, s viruljon a városok népe, mint 
a földnek füve.

17 Tartson neve mindörökké; viruljon neve, 
míg a nap lesz; vele áldják magokat mind 
a nemzetek, és magasztalják õt.

18 Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, a ki 
csudadolgokat cselekszik egyedül!

19 Áldott legyen az õ dicsõséges neve 
mindörökké, és teljék be dicsõségével az 
egész föld. Ámen! Ámen!

MÁTÉ 2:11 És bemenvén a házba, ott 
találák a gyermeket anyjával, Máriával; 
és leborulván, tisztességet tõnek néki; és 
kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: 
aranyat, tömjént és mirhát.

MÁTÉ 28:18 És hozzájuk menvén Jézus, 
szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden 
hatalom mennyen és földön.

MÁRK 16:15 És monda nékik: Elmenvén 
e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot 
minden teremtésnek.

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

FILIPPIEKHEZ 2:10 Hogy a Jézus nevére 
minden térd meghajoljon, mennyeieké, 
földieké és föld alatt valóké.

ZSIDÓKHOZ 13:8 Jézus Krisztus 
tegnap és ma és örökké ugyanaz.

JELENÉSEK 1:18   És az Élõ; pedig halott valék, 
és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam 
vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.

JELENÉSEK 7:9 Azután látám, és ímé egy 
nagy sokaság, a melyet senki meg nem 
számlálhatott, minden nemzetbõl és ágazatból, 
és népbõl és nyelvbõl; és a királyiszék elõtt 
és a Bárány elõtt állnak vala, fehér ruhákba 
öltözve, és az õ kezeikben pálmaágak;

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.
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JELENÉSEK 17:14 Ezek a Bárány ellen 
viaskodnak, és a Bárány meggyõzi õket, mert 
uraknak Ura és királyoknak Királya; és az õ vele 
való hivatalosok és választottak és hívek [is.]

Lásd még: #1; #2; #5; 1 Mózes 22:18; Zsoltárok 21:5.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
     
ZSOLTÁROK 75:8 Hanem Isten 

a biró, a ki egyet megaláz, mást 
felmagasztal!

9 Mert pohár van az ùr kezében, bortól pezseg, 
nedvvel tele; ha tölt belôle, még seprejét is 
iszsza és szopja a föld minden gonosztevôje.

LUKÁCS 1:52 Hatalmasokat dönte le 
trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel.

APOSTOLOK 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 õt halottaiból.

RÓMAIAKHOZ 2:16 Azon a napon, 
melyen az Isten megítéli az emberek titkait 
az én evangyéliomom szerint a Jézus Krisztus 
által.

2 TIMÓTEUSHOZ 4:1 Kérlek azért az Isten 
és Krisztus Jézus színe elõtt, a ki ítélni fog 
élõket és holtakat az õ eljövetelekor és az õ 
országában.

JELENÉSEK 14:9    És harmadik angyal [is] 
követé azokat, mondván nagy szóval: Ha 
valaki imádja a fenevadat és annak képét, és 

bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,
10 Az is iszik az Isten haragjának borából, a 

mely elegyítetlenül töltetett az õ haragjának 
poharába: és kínoztatik tûzzel és kénkõvel a 
szent angyalok elõtt és a Bárány elõtt;

11 És az õ kínlódásuknak füstje felmegy örökkön 
örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, 
a kik imádják a fenevadat és annak képét, és 
ha valaki az õ nevének bélyegét felveszi.

JELENÉSEK 16:19 És a nagy város 
három részre szakada, és a pogányok városai 
elesének; és a nagy Babilon megemlítteték az 
Isten elõtt, hogy adjon annak inni az õ búsult 
haragja borának poharából.

Lásd még: #1; #6; 1 Sámuel 2:7,8; Ézsaiás 51:17-22; Jeremiás 
25:15-17.

B19 A Messiás rejtélye.

ZSOLTÁROK 78:2 Megnyitom az én 
számat példabeszédre; rejtett dolgokat 
szólok a régi idõbõl.

MÁTÉ 13:10 A tanítványok pedig 
hozzámenvén, mondának néki: Miért szólasz 
nékik példázatokban?

11 Õ pedig felelvén, monda nékik: Mert néktek 
megadatott, hogy érthessétek a mennyek 
országának titkait, ezeknek pedig nem adatott 
meg.

12 Mert a kinek van, annak adatik, és 
bõvölködik; de a kinek nincs, az is elvétetik 
tõle, a mije van.

13 Azért szólok velök példázatokban, mert látván 
nem látnak, és hallván nem hallanak, sem 
nem értenek.
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MÁTÉ 13:34 Mind ezeket példázatokban 
mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül 
semmit sem szóla nékik,

35 Hogy beteljék a mit a próféta szólott, 
mondván: Megnyitom az én számat 
példázatokra; és kitárom, amik e világ 
alapítása óta rejtve valának.

MÁRK 4:11 Õ pedig monda nékik: 
Néktek adatott, hogy az Isten országának 
titkát tudjátok, ama kívül levõknek pedig 
példázatokban adatnak mindenek,

JÁNOS 16:25 Ezeket példázatokban 
mondottam néktek; de eljõ az idõ, mikor nem 
példázatokban beszélek majd néktek, hanem 
nyiltan beszélek néktek az Atyáról.

1 KORINTUSI 4:1 Úgy tekintsen 
minket az ember, mint Krisztus szolgáit és 
Isten titkainak sáfárait.

Lásd még: Zsoltárok 49:5; Hóseás 12:9; Máté 21:45; Márk 3:23; 
Márk 4:2,13,33; Márk 12:1; Lukács 8:10; 1 Korintusi 13:2; 1 

Korintusi 14:2.

B03 A Messiás az Emberfia.
H07 A Messiás Isten jobb kezénél fog ülni.

ZSOLTÁROK 80:15 Oh Seregek 
Istene! kérlek, térj vissza, tekints alá az 
egekbõl és lásd és tekintsd meg e szõlõtõt!

16 És a csemetét, a mit jobbod ültetett, a 
sarjat, melyet felneveltél!

18 Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, 
és az embernek fián, a kit megerôsítettél 
magadnak.

ÉZSAIÁS 11:1 És származik egy vesszõszál 
Isai törzsökébõl, s gyökereibõl egy virágszál 
nevekedik.

ZAKARIÁS 3:8 Halld meg Jósua, te fõpap; te 
és barátaid, a kik elõtted ülnek, mert jelképes 
férfiak ezek: Ímé, bizony elõhozom az én 
szolgámat, Csemetét!

JÁNOS 15:1 Én vagyok az igazi szõlõtõ, és 
az én Atyám a szõlõmûves.

APOSTOLOK 10:38 A názáreti Jézust, 
mint kené fel õt az Isten Szent Lélekkel 
és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és 
meggyógyítván mindeneket, kik az ördög 
hatalma alatt voltak; mert az Isten vala õ vele.

APOSTOLOK 15:15 És ezzel egyeznek a 
próféták mondásai, mint meg van írva:

16 Ezek után megtérek és felépítem a Dávidnak 
leomlott sátorát; és annak omladékait 
helyreállítom, és ismét felállatom azt:

17 Hogy megkeresse az embereknek többi része 
az Urat, és a pogányok mindnyájan, a kik az 
én nevemrõl neveztetnek. Ezt mondja az Úr, 
ki mindezeket megcselekszi.

KOLOSSÉIAKHOZ 1:15 A ki képe a 
láthatatlan Istennek, minden teremtménynek 
elõtte született;

16 Mert Õ benne teremtetett minden, a mi 
van a mennyekben és a földön, láthatók 
és láthatatlanok, akár királyi székek, 
akár uraságok, akár fejedelemségek, akár 
hatalmasságok; mindenek Õ általa és Õ reá 
nézve teremttettek;

17 És Õ elõbb volt mindennél, és minden Õ 
benne áll fenn.

18 És Õ a feje a testnek, az egyháznak: a ki a 
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kezdet, elsõszülött a halottak közül; hogy 
mindenekben Õ legyen az elsõ;

19 Mert tetszett [az Atyának,] hogy Õ benne 
lakozzék az egész teljesség;

ZSIDÓKHOZ 1:1 Minekutána az Isten 
sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az 
atyáknak a próféták által, ez utolsó idõkben 
szólott nékünk Fia által,

2 A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a 
világot is teremtette,

3 A ki az õ dicsõségének visszatükrözõdése, 
és az õ valóságának képmása, a ki hatalma 
szavával fentartja a mindenséget, a ki minket 
bûneinktõl megtisztítván, üle a Felségnek 
jobbjára a magasságban,

Lásd még: #2; Zsoltárok 7:8; Zsoltárok 80:9; Zsoltárok 90:13; Ézsaiás 
63:15,17; Jeremiás 2:21; Jeremiás 23:5,6; Ezékiel 17:22-24; Dániel 

9:16-19; Zakariás 6:12; Márk 12:1-9.

E07 A Messiás üdvösségi ajánlata.

ZSOLTÁROK 85:10 Bizonyára közel 
van az ô szabadítása az ôt félôkhöz, hogy 
dicsôség lakozzék a mi földünkön.

JÁNOS 1:14 És az Íge testté lett és lakozék 
mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes 
vala kegyelemmel és igazsággal.

APOSTOLOK 13:26 Atyámfiai, férfiak, 
Ábrahám nemzetének fiai, és kik ti köztetek 
félik az Istent, ez idvességnek beszéde néktek 
küldetett.

Lásd még: #2; Zsoltárok 24:4,5; Zsoltárok 50:23; Márk 12:32-34; 
Apostolok 10:2-4; Apostolok 13:14-16.

 

E08 A Messiás igazságszolgáltatása.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 85:11 Irgalmasság 
és hûség összetalálkoznak, igazság és 
békesség csókolgatják egymást.

12 Hûség sarjad a földbõl, és igazság tekint 
alá az égbõl.

13 Az Úr is megadja a jót, és földünk is 
megtermi gyümölcsét.

14  Igazság jár elõtte és követi õt az õ 
lépéseinek útján. 

MÁTÉ 3:15 Jézus pedig felelvén, monda 
néki: Engedj most, mert így illik nékünk 
minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede 
néki.

MÁTÉ 21:32 Mert eljött hozzátok János, 
az igazság útján, és nem hittetek néki, a 
vámszedõk és a parázna nõk pedig hittek néki; 
ti pedig, a kik ezt láttátok, azután sem tértetek 
meg, hogy hittetek volna néki.

JÁNOS 14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok 
az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az 
Atyához, hanemha én általam.

RÓMAIAKHOZ 5:1 Megigazulván 
azért hit által, békességünk van Istennel, a mi 
Urunk Jézus Krisztus által,

2 KORINTUSI 5:21 Mert azt, a ki bûnt 
nem ismert, bûnné tette értünk, hogy mi Isten 
igazsága legyünk õ benne.

FILIPPIEKHEZ 1:10 Hogy 
megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; 
hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a 
Krisztusnak napjára;
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11 Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, 
melyet Jézus Krisztus [teremt] az Isten 
dicsõségére és magasztalására.

2 PÉTER 3:13 De új eget és új földet várunk 
az õ ígérete szerint, a melyekben igazság 
lakozik.

1 JÁNOS 2:6 A ki azt mondja, hogy õ 
benne marad, annak úgy kell járnia, a mint õ 
járt.

JELENÉSEK 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.

Lásd még: #1; #2; János 13:14-16,34; Rómaiakhoz 3:25,26; 
Efézusiakhoz 5:1,2; Filippiekhez 2:5-8; Zsidókhoz 12:1,2; 1 Péter 

2:18-24.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 86:9 Eljõnek a népek 
mind, a melyeket alkottál, és leborulnak 
elõtted Uram, és dicsõítik a te nevedet.

ÉZSAIÁS 66:23 És lesz, hogy hónapról-
hónapra és szombatról-szombatra eljõ minden 
test engem imádni, szól az Úr.

ZAKARIÁS 14:9 És az Úr lesz az egész földnek 
királya, e napon egy Úr lészen, és a neve is egy.

RÓMAIAKHOZ 11:25 Mert nem akarom, 
hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, 
hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a 
megkeményedés Izráelre nézve [csak] részben 
történt, a meddig a pogányok teljessége 
bemegyen.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

JELENÉSEK 15:4 Ki ne félne téged, Uram! és 
[ki] ne dicsõítené a te nevedet? mert csak 
egyedül vagy szent. Mert eljõnek mind a 
pogányok és lehajolnak elõtted; mert a te 
ítéleteid nyilvánvalókká lettek.

Lásd még: #1; #4.

E14 A Messiás legyozi a halált és a 
sötétséget.

ZSOLTÁROK 86:12 Dicsérlek téged 
Uram, Istenem, teljes szívembõl, és 
dicsõítem a te nevedet örökké!

13 Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és 
kiszabadítottad lelkemet a mélységes 
pokolból.

1 TESSZALONIKA 1:10 És várjátok az Õ 
Fiát az égbõl, a kit feltámasztott a halálból, 
a Jézust, a ki megszabadít minket amaz 
eljövendõ haragtól.

Lásd még: Zsoltárok 16:10; Zsoltárok 56:14; Jónás 2:3-6.
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B22 Az Isten és a Messiás jósága.
B23 Az Isten és a Messiás kegyelme.

ZSOLTÁROK 86:15 De te Uram, 
könyörülõ és irgalmas Isten vagy, 
késedelmes a haragra, nagy kegyelmû és 
igazságú!

JÁNOS 1:17 Mert a törvény Mózes által 
adatott, a kegyelem [pedig] és az igazság Jézus 
Krisztus által lett.

RÓMAIAKHOZ 5:20 A törvény pedig 
bejött, hogy a bûn megnövekedjék; de a hol 
megnövekedik a bûn, ott a kegyelem sokkal 
inkább bõvölködik:

21 Hogy miképen uralkodott a bûn a halálra, 
azonképen a kegyelem is uralkodjék igazság 
által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus 
által.

EFÉZUSIAKHOZ 1:9 Megismertetvén 
velünk az Õ akaratjának titkát az Õ jó kedve 
szerint, melyet eleve elrendelt magában,

EFÉZUSIAKHOZ 2:4 De az Isten gazdag 
lévén irgalmasságban, az Õ nagy szerelmébõl, 
melylyel minket szeretett,

5 Minket, kik meg voltunk halva a vétkek 
miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, 
(kegyelembõl tartattatok meg!)

6 És együtt feltámasztott és együtt ültetett a 
mennyekben, Krisztus Jézusban:

7 Hogy megmutassa a következendõ idõkben az 
Õ kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk 
való jóságából a Krisztus Jézusban.

Lásd még: Zsoltárok 86:5; Zsoltárok 103:8; Zsoltárok 111:4; 
Zsoltárok 130:4,7; Zsoltárok 145:8; Jóel 2:13; Mikeás 7:18.

F06 A Messiás egyedül marad.
F13 A Messiás szenvedésének részletei.

ZSOLTÁROK 88:15 Miért vetsz el hát 
Uram engem, [és] rejted el orczádat én 
tõlem?

16 Nyomorult és holteleven vagyok 
ifjúságomtól kezdve; viselem a te 
rettentéseidet, roskadozom.

17 Általmentek rajtam a te búsulásaid; a te 
szorongatásaid elemésztettek engem.

18 Körülvettek engem, mint a vizek egész 
napon; együttesen körülöveztek engem. 

19 Elszakasztottál tõlem barátot és rokont; 
ismerõseim a - setétség.

MÁTÉ 26:37 És maga mellé vévén Pétert és 
Zebedeusnak két fiát, kezde szomorkodni és 
gyötrõdni.

38 Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú 
az én lelkem mind halálig! maradjatok itt és 
vigyázzatok én velem.

39 És egy kissé elõre menve, arczra borula, 
könyörögvén és mondván: Atyám! ha 
lehetséges, múljék el tõlem e pohár; 
mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, 
hanem a mint te.

40 Akkor méne a tanítványokhoz és aluva találá 
õket, és monda Péternek: Így nem birtatok 
vigyázni velem egy óráig sem!?

MÁTÉ 26:56 Mindez pedig azért lõn, 
hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor 
elhagyák õt a tanítványok mind, és elfutának.

MÁTÉ 27:28 És levetkeztetvén õt, bíbor 
palástot adának reá.

29 És tövisbõl fonott koronát tõnek a fejére, 
és nádszálat a jobb kezébe; és térdet hajtva 
elõtte, csúfolják vala õt, mondván: Üdvöz légy 
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zsidóknak királya!
30 És mikor megköpdösék õt, elvevék a 

nádszálat, és a fejéhez verdesik vala.
31 És miután megcsúfolták, levevék róla a 

palástot és az õ maga ruháiba öltözteték; és 
elvivék, hogy megfeszítsék õt.

MÁTÉ 27:46 Kilencz óra körül pedig nagy 
fenszóval kiálta Jézus, mondván: ELI, ELI! 
LAMA SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én 
Istenem! miért hagyál el engemet?

Lásd még: Zsoltárok 22:12-22; Zsoltárok 31:12; Zsoltárok 38:11,12; 
Zsoltárok 69:18-22; Zsoltárok 88:9; Zsoltárok 143:3,4; Ézsaiás 53:4-
6,8,10,11; Ézsaiás 63:3; Dániel 9:26; Zakariás 13:7; Máté 27:39-
44; Márk 14:33,34; Lukács 22:44; Rómaiakhoz 8:32; Galatákhoz 

3:13; 1 Péter 2:24.

B01 A Messiás Isten Fia.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 89:4 Szövetséget 
kötöttem az én választottammal, 
megesküdtem Dávidnak, az én 
szolgámnak:

5  Mindörökké megerôsítem a te magodat, 
és nemzetségrôl nemzetségre megépítem a 
te királyi székedet Szela.

MÁTÉ 12:18 Ímé az én szolgám, a kit 
választottam; az én szerelmesem, a kiben az én 
lelkem kedvét lelé; lelkemet adom õ belé, és 
ítéletet hirdet a pogányoknak.

19 Nem verseng, és nem kiált; az utczákon senki 
nem hallja szavát.

20 A megrepedezett nádat nem töri el, és a 
pislogó gyertyabelet nem oltja ki, mígnem 
diadalomra viszi az ítéletet.

21 És az õ nevében reménykednek majd a 
pogányok.

LUKÁCS 1:32 Ez nagy lészen, és a 
Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az 
Úr Isten a Dávidnak, az õ atyjának, királyi 
székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

APOSTOLOK 2:29 Atyámfiai férfiak, 
szabad nyilván szólanom ti elõttetek Dávid 
pátriárkáról, hogy õ megholt és eltemettetett, 
és az õ sírja mind e mai napig minálunk van.

30 Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten 
néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az õ 
ágyékának gyümölcsébõl támasztja a Krisztust 
test szerint, hogy helyheztesse az õ királyi 
székibe,

Lásd még: Zsoltárok 89:29-35; Jeremiás 30:9; Ezékiel 34:23,24; 
Hóseás 3:5; Máté 3:17; Zsidókhoz 7:21.

E26 A Messiás megváltja az embereket.

ZSOLTÁROK 89:20 Akkor 
látásban szóltál a te kegyeltednek, és 
mondád: Segítséget adtam a vitéznek, 
felmagasztaltam a népbôl választottat;

5 MÓZES 18:18 Prófétát támasztok nékik az õ 
atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet 
adom annak szájába, és megmond nékik 
mindent, a mit parancsolok néki.

19 És ha valaki nem hallgat az én ígéimre, a melyeket 
az én nevemben szól, én megkeresem azon!

LUKÁCS 1:32 Ez nagy lészen, és a Magasságos 
Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a 
Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!
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LUKÁCS 7:16 És elfogá mind azokat a 
félelem, és dicsõíték az Istent, mondván: 
Nagy próféta támadt mi köztünk; és: Az Isten 
megtekintette az õ népét.

APOSTOLOK 3:22 Mert Mózes ezt 
mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt 
néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai 
közül, mint engem; azt hallgassátok 
mindenben, a mit csak szólánd néktek.

FILIPPIEKHEZ 2:6 A ki, mikor Istennek 
formájában vala, nem tekintette zsákmánynak 
azt, hogy [õ] az Istennel egyenlõ,

7 Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát 
vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;

8 És mikor olyan állapotban találtatott mint 
ember, megalázta magát, engedelmes lévén 
halálig, még pedig a keresztfának haláláig.

9 Annakokáért az Isten is felmagasztalá õt, és 
ajándékoza néki oly nevet, a mely minden 
név fölött való;

10 Hogy a Jézus nevére minden térd 
meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld 
alatt valóké.

11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr 
az Atya Isten dicsõségére.

JELENÉSEK 3:7 A Filadelfiabeli gyülekezet 
angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, 
az Igaz, a kinél a Dávid kulcsa van, a ki 
megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és 
senki meg nem nyitja:

Lásd még: 5 Mózes 33:29; Márk 1:24; Zsidókhoz 2:9-17.

B05 A Messiásra kitöltetett a Szent szellem.
D01 A Messiás felkenetése.

ZSOLTÁROK 89:21 Megtaláltam 
Dávidot, az én szolgámat; szent 
olajommal kentem fel õt,

22  A kivel állandóan vele lesz az én kezem, 
sôt az én karom erôsíti meg ôt.

LUKÁCS 4:18 Az Úrnak lelke [van] én 
rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a 
szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, 
elküldött, hogy a töredelmes szívûeket 
meggyógyítsam, hogy a foglyoknak 
szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek 
megnyilását, hogy szabadon bocsássam a 
lesujtottakat,

JÁNOS 3:34 Mert a kit az Isten küldött, az 
Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem 
mérték szerint adja a Lelket.

JÁNOS 12:3 Mária azért elõvévén 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.

JÁNOS 12:7 Monda azért Jézus: Hagyj 
békét néki; az én temetésem idejére tartogatta 
õ ezt.

APOSTOLOK 10:38 A názáreti Jézust, 
mint kené fel õt az Isten Szent Lélekkel 
és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és 
meggyógyítván mindeneket, kik az ördög 
hatalma alatt voltak; mert az Isten vala õ vele.

ZSIDÓKHOZ 1:8 Ámde a Fiúról [így]: 
A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. 
Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.
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9 Szeretted az igazságot és gyûlölted a 
hamisságot: annakokáért felkent téged az 
Isten, a te Istened, örömnek olajával a te 
társaid felett.

Lásd még: #2; Zsoltárok 89:14; Ézsaiás 41:10; Ézsaiás 42:1; Zakariás 
10:12; Máté 26:12.

E13 Isten megerosíti a Messiás szolgálatát.
   
ZSOLTÁROK 89:23 Nem nyomhatja 

ôt el az ellenség, és a gonosz ember sem 
nyomorgatja meg ôt;

MÁTÉ 4:1 Akkor Jézus viteték a Lélektõl 
a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtõl.

2 És mikor negyven nap és negyven éjjel bõjtölt 
vala, végre megéhezék.

3 És hozzámenvén a kisértõ, monda néki: 
Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek 
változzanak kenyerekké.

4 Õ pedig felelvén, monda: Meg van írva: 
Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 
minden ígével, a mely Istennek szájából 
származik.

5 Ekkor vivé õt az ördög a szent városba, és 
odahelyezé a templom tetejére.

6 És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá 
magadat; mert meg van írva: Az õ angyalainak 
parancsol felõled, és kézen hordoznak téged, 
hogy meg ne üsd lábadat a kõbe.

7 Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne 
kisértsd az Urat, a te Istenedet.

8 Ismét vivé õt az ördög egy igen magas hegyre, 
és megmutatá néki a világ minden országát és 
azok dicsõségét,

9 És monda néki: Mindezeket néked adom, ha 
leborulva imádsz engem.

10 Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert 
meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, 
és csak néki szolgálj.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 89:24 Mert ô elôtte 
rontom meg az ô szorongatóit, és verem 
meg az ô gyûlölôit.

JÁNOS 15:23 A ki engem gyûlöl, gyûlöli az 
én Atyámat is.

LUKÁCS 19:27 Sõt ennek felette amaz én 
ellenségeimet is, kik nem akarták, hogy én õ 
rajtok uralkodjam, hozzátok ide, és öljétek 
meg elõttem!

Lásd még: #1; Zsoltárok 2:1-6; Zsoltárok 21:9,10; Zsoltárok 110:1; 
Zsoltárok 132:8.

E22 A Messiás munkája áldott lesz.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 89:25 És vele lesz az 
én hûségem és kegyelmem, és az én 
nevemmel magasztaltatik fel az ô szarva.

JÁNOS 17:6 Megjelentettem a te nevedet 
az embereknek, a kiket e világból nékem adtál: 
tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te 
beszédedet megtartották.

JÁNOS 17:11 És nem vagyok többé e 
világon, de õk a világon vannak, én pedig 
te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg 
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õket a te nevedben, a kiket nékem adtál, hogy 
egyek legyenek, mint mi!

JÁNOS 17:25 Igazságos Atyám! És e világ 
nem ismert téged, de én ismertelek téged; és 
ezek megismerik, hogy te küldtél engem;

Lásd még: #1; Zsoltárok 89:17,18,29,34; Zsoltárok 91:14.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 89:26 És rávetem az 
ô kezét a tengerre, és az ô jobbját a 
folyóvizekre.

2 MÓZES 23:21 Vigyázz magadra elõtte, és 
hallgass az õ szavára; meg ne bosszantsd õt, 
mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; 
mert az én nevem van õ benne.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal is 
trombitála, és nagy szózatok lõnek a mennyben, 
a melyek ezt mondják vala: E világnak országai 
a mi Urunkéi és az õ Krisztusáéi lettek, a ki 
örökkön örökké uralkodik.

Lásd még: #1.

A05 A Messiás kapcsolata az Atyjával.
B01 A Messiás Isten Fia.

ZSOLTÁROK 89:27 így szólít 
engem: Atyám vagy te; én Istenem és 
szabadításom kôsziklája!

MÁTÉ 11:27 Mindent nékem adott át az 

én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az 
Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és 
a kinek a Fiú akarja megjelenteni.

LUKÁCS 23:46 És kiáltván Jézus nagy szóval, 
monda: Atyám, a te kezeidbe [teszem le] az én 
lelkemet. És ezeket mondván, meghala.

JÁNOS 14:7 Ha megismertetek volna 
engem, megismertétek volna az én Atyámat is; 
és mostantól fogva ismeritek õt, és láttátok õt.

JÁNOS 14:23 Felele Jézus és monda néki: 
Ha valaki szeret engem, megtartja az én 
beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és 
ahhoz megyünk, és annál lakozunk.

JÁNOS 20:17 Monda néki Jézus: Ne illess 
engem; mert nem mentem még fel az én 
Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz 
és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz 
és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a 
ti Istenetekhez.

2 KORINTUSI 6:18 És leszek néktek 
Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, 
azt mondja a mindenható Úr.

ZSIDÓKHOZ 1:5 Mert kinek 
mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam 
vagy te, én ma szûltelek téged? és ismét: Én 
leszek néki Atyja és õ lesz nékem Fiam?

JELENÉSEK 3:21 A ki gyõz, megadom annak, 
hogy az én királyiszékembe ûljön velem, a 
mint én is gyõztem és ültem az én Atyámmal 
az õ királyiszékében.

Lásd még: 2 Sámuel 22:47; 1 Krónika 22:10; Zsoltárok 18:47; 
Zsoltárok 62:3,7,8; Zsoltárok 95:1; Máté 10:32,33; Máté 26:39,42; 

János 8:54; János 11:41; Galatákhoz 4:6.
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A04 A Messiás öröktol fogva létezik.
B01 A Messiás Isten Fia.
E13 Isten megerosíti a Messiás szolgálatát.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 89:28 Én meg 
elsõszülöttemmé teszem õt [és] 
felebbvalóvá a föld királyainál.

29 Örökké megtartom néki az én 
kegyelmemet, és az én szövetségem 
bizonyos [marad] õ vele.

30 És az ô magvát örökkévalóvá teszem, és az 
ô királyi székét, mint az egeknek napjait.

APOSTOLOK 13:32 És mi hirdetjük 
néktek az atyáknak tett ígéretet, hogy azt 
az Isten betöltötte nékünk, az õ fiaiknak 
feltámasztván Jézust:

33 Mint a második zsoltárban is meg van írva: Én 
Fiam vagy te; ma nemzettelek én téged.

34 Hogy pedig feltámasztotta õt halottaiból, 
úgy hogy nem is fog többé az enyészetbe 
visszatérni, azt így mondotta: Néktek adom a 
Dávid biztos szent [javait.]

ZSIDÓKHOZ 1:5 Mert kinek 
mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam 
vagy te, én ma szûltelek téged? és ismét: Én 
leszek néki Atyja és õ lesz nékem Fiam?

6 Viszont mikor behozza az õ elsõszülöttét a 
világba, így szól: És imádják õt az Istennek 
minden angyalai.

7 És bár az angyalokról [így] szól: Ki az õ 
angyalait szelekké teszi és az õ szolgáit tûz 
lángjává,

8 Ámde a Fiúról [így]: A te királyi széked óh 
Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te 
országodnak pálczája.

KOLOSSÉIAKHOZ 1:15 A ki képe a 

láthatatlan Istennek, minden teremtménynek 
elõtte született;

16 Mert Õ benne teremtetett minden, a mi 
van a mennyekben és a földön, láthatók 
és láthatatlanok, akár királyi székek, 
akár uraságok, akár fejedelemségek, akár 
hatalmasságok; mindenek Õ általa és Õ reá 
nézve teremttettek;

17 És Õ elõbb volt mindennél, és minden Õ 
benne áll fenn.

18 És Õ a feje a testnek, az egyháznak: a ki a 
kezdet, elsõszülött a halottak közül; hogy 
mindenekben Õ legyen az elsõ;

19 Mert tetszett [az Atyának,] hogy Õ benne 
lakozzék az egész teljesség;

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

Lásd még: #1; #2; #4; Rómaiakhoz 8:20.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 89:36 Megesküdtem 
egyszer az én szentségemre: vajjon 
megcsalhatnám-é Dávidot?

37 Az õ magva örökké megmarad, és az õ 
királyi széke olyan elõttem, mint a nap.

38  Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, 
mint a felhôben lévô bizonyság. Szela.

LUKÁCS 1:32 Ez nagy lészen, és a Magasságos 
Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a 
Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét;
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33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

Lásd még: Ézsaiás 9:7; Jelenések 1:5.

A04 A Messiás öröktol fogva létezik.

ZSOLTÁROK 90:2 Minekelõtte 
hegyek lettek és föld és világ formáltaték, 
öröktõl fogva mindörökké te vagy Isten.

JÁNOS 1:1 Kezdetben vala az Íge, és az 
Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

Lásd még: Példabeszédek 8:22-26; Ézsaiás 44:6; Zsidókhoz 1:10-12; 
Zsidókhoz 13:8; Jelenések 1:8.

E03 A Messiás kísértése.

ZSOLTÁROK 91:11 Mert az õ 
angyalainak parancsolt felõled, hogy 
õrizzenek téged minden útadban.

12 Kézen hordoznak téged, hogy meg ne 
üssed lábadat a kõbe.

LUKÁCS 4:9 Azután Jeruzsálembe vivé õt, 
és a templom ormára állítván, monda néki: 
Ha Isten Fia vagy, vesd alá magad innét;

10 Mert meg van írva: Az õ angyalinak parancsol 
te felõled, hogy megõrizzenek téged;

11 És: Kezökben hordoznak téged, hogy 
valamikép meg ne üssed lábadat a kõbe.

12 Felelvén pedig Jézus, monda néki: 
Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te 
Istenedet.

Lásd még: Máté 4:6; Zsidókhoz 1:14.

H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ZSOLTÁROK 91:13 Oroszlánon 
és áspiskígyón jársz, megtaposod az 
oroszlánkölyköt és a sárkányt.

 
MÁRK 16:18 Kígyókat vesznek föl; és ha 

valami halálost isznak, meg nem árt nékik: 
betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

APOSTOLOK 28:3 Mikor pedig Pál 
nagy sok venyigét szedett és a tûzre tette, 
egy vipera a melegbõl kimászva, az õ kezére 
ragada.

4 Mikor pedig látták a barbárok az õ kezérõl 
függeni a mérges kígyót, mondják vala 
egymásnak: Nyilván gyilkos ez az ember, kit 
nem hagya élni a bosszúállás, noha a tengerbõl 
megszabadult.

5 De néki, minekutána a kígyót lerázta a tûzbe, 
semmi baja sem lõn.

2 TIMÓTEUSHOZ 4:17 De az Úr mellettem 
állott, és megerõsített engem; hogy teljesen 
bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt 
az összes pogányok: és megszabadultam az 
oroszlán szájából.

Lásd még: Ézsaiás 1:6-8; Ézsaiás 35:9; Ézsaiás 65:25; Dániel 6:21; 
Jelenések 5:5.
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F01 A Messiás halála meg lett jövendölve.
G01 A Messiás feltámadása meg lett 

jövendölve.
G03 A Messiás felmagasztalása meg lett 

jövendölve.

ZSOLTÁROK 91:14 Mivelhogy 
ragaszkodik hozzám, megszabadítom 
õt, felmagasztalom õt, mert ismeri az én 
nevemet!

15 Segítségül hív engem, ezért meghallgatom 
õt; vele vagyok háborúságában: 
megmentem és megdicsõítem õt.

16 Hosszú élettel elégítem meg õt, és 
megmutatom néki az én szabadításomat.

 
JÁNOS 12:28 Atyám, dicsõítsd meg a te 

nevedet! Szózat jöve azért az égbõl: Meg is 
dicsõítettem, és újra megdicsõítem.

JÁNOS 13:32 Ha megdicsõítteték õ benne 
az Isten, az Isten is megdicsõíti õt õ magában, 
és ezennel megdicsõíti õt.

JÁNOS 14:23 Felele Jézus és monda néki: 
Ha valaki szeret engem, megtartja az én 
beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és 
ahhoz megyünk, és annál lakozunk.

JÁNOS 16:14 Az engem dicsõít majd, mert 
az enyémbõl vesz, és megjelenti néktek.

JÁNOS 16:27 Mert maga az Atya szeret 
titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és 
elhittétek, hogy én az Istentõl jöttem ki.

JÁNOS 21:19 Ezt pedig azért mondá, hogy 
jelentse, milyen halállal dicsõíti majd meg az 
Istent. És ezt mondván, szóla néki: Kövess 
engem!

ZSIDÓKHOZ 5:7 Ki az õ testének 
napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, 
erõs kiáltás és könyhullatás közben járult 
ahhoz, a ki képes megszabadítani õt a halálból, 
és meghallgattatott az õ istenfélelméért,

8 Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket 
szenvedett, az engedelmességet;

Lásd még: Rómaiakhoz 8:28; Zsoltárok 18:4,5; Zsoltárok 16:10; 
Zsoltárok 21:5; Zsoltárok 61:6,7.

A04 A Messiás öröktol fogva létezik.
D04 A Messiás, mint a Király feladatai.

ZSOLTÁROK 93:1 Uralkodik az Úr, 
méltóságot öltözött fel; felöltözött az Úr: 
hatalmat övezett magára; megerõsítette a 
földet is, hogy meg ne induljon.

2 Állandó a te királyi széked eleitõl kezdve; 
öröktõl fogva vagy te!

PÉLDABESZÉDEK 8:22 Az Úr az õ útának 
kezdetéül szerzett engem; az õ munkái elõtt 
régen.

23 Örök idõktõl fogva felkenettem, kezdettõl, a 
föld kezdetétõl fogva.

ZSIDÓKHOZ 1:2 A kit tett 
mindennek örökösévé, a ki által a világot is 
teremtette,

3 A ki az õ dicsõségének visszatükrözõdése, 
és az õ valóságának képmása, a ki hatalma 
szavával fentartja a mindenséget, a ki minket 
bûneinktõl megtisztítván, üle a Felségnek 
jobbjára a magasságban,

JELENÉSEK 19:6    És hallám mintegy nagy 
sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, 
és mintegy erõs mennydörgések szavát, 
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mondván: Aleluja! mert uralkodik az Úr, a mi 
Istenünk, a mindenható.

7 Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk 
dicsõséget néki, mert eljött a Bárány 
menyegzõje, és az õ felesége elkészítette magát,

Lásd még: #1; #2; Mikeás 5:2; Zsidókhoz 1:10-12; Zsidókhoz 13:8; 
Jelenések 1:8,17,18.

A08 A Messiás nevei és tisztségei.
H05 A Messiás elkövetkezo dicsosége és 

hatalma.

ZSOLTÁROK 95:1 Jõjjetek el, 
örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a 
mi szabadításunk kõsziklájának!

2 Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk 
néki zengedezésekkel.

3 Mert nagy Isten az Úr, és nagy király 
minden istenen felül.

2 SÁMUEL 22:2 És monda: Az Úr az én 
kõsziklám és kõváram, és szabadítóm nékem.

2 SÁMUEL 22:32 Mert kicsoda volna Isten az 
Úron kivül?

2 SÁMUEL 22:47 Él az Úr és áldott az én 
kõsziklám.

2 SÁMUEL 23:3 Izráelnek Istene szólott, 
Izráelnek kõsziklája mondá nékem: A ki 
igazságosan uralkodik az emberek felett, a ki 
Isten félelmével uralkodik:

1 KORINTUSI 10:4 És mindnyájan egy 
lelki italt ittak, mert ittak a lelki kõsziklából, 
a mely követi vala õket, e kõszikla pedig a 
Krisztus volt.

Lásd még: #1; #4; 5 Mózes 32:4,15,18; Zsoltárok 18:1-3,32,47; 
Zsoltárok 19:15; Zsoltárok 31:3,4; Zsoltárok 62:3,67,8; Zsoltárok 
71:3; Zsoltárok 73:26; Zsoltárok 78:35; Zsoltárok 89:27; Zsoltárok 

92:16; Zsoltárok 94:22; Zsoltárok 144:1; Ézsaiás 26:4; Ézsaiás 
30:29; Ézsaiás 44:8.

B06 A Messiás a Jó Pásztor.
E26 A Messiás megváltja az embereket.

ZSOLTÁROK 95:7 Mert õ a mi 
Istenünk, mi pedig az õ legelõjének népei 
és az õ kezének juhai vagyunk; vajha ma 
hallanátok az õ szavát.

8 Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, 
mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján 
a pusztában:

9 A hol megkisértettek engem a ti atyáitok; 
próbára tettek engem, jóllehet látták az 
én cselekedetemet.

10 Negyven esztendeig bosszankodtam [e] 
nemzetségen, és mondám: Tévelygõ szívû 
nép õk, és nem tudják õk az én útamat!

11 A kiknek megesküdtem haragomban: 
Nem mennek be az én nyugalmam 
[helyére.]

MÁTÉ 11:28 Jõjjetek én hozzám 
mindnyájan, a kik megfáradtatok és 
megterheltettetek, és én megnyugosztlak 
titeket.

29 Vegyétek föl magatokra az én igámat, és 
tanuljátok meg tõlem, hogy én szelid és 
alázatos szívû vagyok: és nyugalmat találtok a 
ti lelkeiteknek.

JÁNOS 10:14 Én vagyok a jó pásztor; és 
ismerem az enyéimet, és engem [is] ismernek 
az enyéim,

15 A miként ismer engem az Atya, és én [is] 
ismerem az Atyát; és életemet adom a 
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juhokért.
16 Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem 

ebbõl az akolból valók: azokat is elõ kell 
hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és 
lészen egy akol [és] egy pásztor.

ZSIDÓKHOZ 3:7 Annakokáéért a 
mint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az õ szavát 
halljátok,

8 Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint 
az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a 
pusztában,

9 A hol a ti atyáitok próbára tevéssel 
megkísértének engem és látták az én 
cselekedeteimet negyven esztendeig.

10 Azért megharagudtam arra a nemzetségre és 
mondám: mindig tévelyegnek szivökben; õk 
pedig nem ismerték meg az én útaimat.

11 Úgy hogy megesküdtem haragomban, hogy 
nem fognak bemenni az én nyugodalmamba.

12 Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen 
bármelyikõtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy 
az élõ Istentõl elszakadjon;

13 Hanem intsétek egymást minden napon, míg 
tart a ma, hogy egyikõtök se keményíttessék 
meg a bûnnek csalárdsága által:

14 Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan 
az elkezdett bizodalmat mindvégig erõsen 
megtartjuk.

15 E mondás szerint: Ma, ha az õ szavát halljátok, 
meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az 
elkeseredéskor.

16 Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? 
Nemde mindazok, a kik kijövének 
Égyiptomból Mózes által?

17 Kikre haragudott vala pedig meg negyven 
esztendeig? avagy nem azokra-é, a kik 
vétkeztek, a kiknek testei elhullottak a 
pusztában?

18 Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem 

mennek be az õ nyugodalmába, hanemha az 
engedetleneknek?

19 Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség 
miatt.

ZSIDÓKHOZ 4:1 Óvakodjunk tehát, 
hogy mivel megvan az õ nyugodalmába 
való bemenetel ígérete, valaki közületek 
fogyatkozásban levõnek ne láttassék.

2 Mert nékünk is hirdettetett az evangyéliom, 
miképen azoknak: de nem használt nékik a 
hallott beszéd, mivel nem párosították hittel 
azok, a kik hallották.

3 Mert mi, hívõk, bemegyünk a nyugodalomba, 
miképen megmondotta: A mint megesküdtem 
az én haragomban, nem fognak bemenni az 
én nyugodalmamba; jóllehet munkáit a világ 
megalapításától kezdve bevégezte.

4 Mert valahol a hetedik napról ekképen szólott: 
És megnyugovék Isten a hetedik napon 
minden õ cselekedeteitõl.

5 És ugyanabban ismét: Nem mennek be az én 
nyugodalmamba.

6 Mivelhogy annakokáért áll az, hogy némelyek 
bemennek abba, és a kiknek elõször 
hirdettetett az evangyéliom, nem mentek be 
engedetlenség miatt:

7 Ismét határoz egy napot: Ma, szólván Dávid 
által annnyi idõ multán, a mint elõbb mondva 
volt. Ma, ha az õ szavát halljátok, meg ne 
keményítsétek a ti szíveiteket.

8 Mert ha õket Józsué nyugodalomba helyezte 
volna, nem szólana azok után más napról.

9 Annakokáért megvan a szombatja az Isten 
népének.

10 Mert a ki bement az õ nyugodalmába, az 
maga is megnyugodott cselekedeteitõl, a 
miképen Isten is a magáéitól,

11 Igyekezzünk tehát bemenni abba a 
nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek 
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ugyanazon példájába ne essék.

1 PÉTER 2:25 Mert olyanok valátok, mint 
tévelygõ juhok; de most megtértetek lelketek 
pásztorához és felvigyázójához.

JÚDÁS 1:5 Emlékeztetni akarlak továbbá 
titeket, mint a kik egyszer [már] tudjátok, 
hogy az Úr, a mikor a népet Égyiptom 
földébõl kiszabadította, viszontag azokat, a kik 
nem hittek, elvesztette.

Lásd még: 1 Mózes 2:2,3; 2 Mózes 17:2-7; 4 Mózes 14:11-30; 5 
Mózes 1:34,35; 5 Mózes 2:14-16; Zsoltárok 78:17,18,40,41,56; 
Apostolok 20:28; 1 Korintusi 10:9; Zsidókhoz 11:16; Zsidókhoz 

12:25; Jelenések 14:13.

E15 A Messiás örömhírt hoz.

ZSOLTÁROK 96:1 Énekeljetek az 
Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te 
egész föld!

2 Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az õ 
nevét; hirdessétek napról-napra az õ 
szabadítását.

3 Beszéljétek a népek között az õ 
dicsõségét, minden nemzet között az õ 
csodadolgait;

MÁTÉ 28:19 Elmenvén azért, 
tegyetek tanítványokká minden népeket, 
megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és 
a Szent Léleknek nevében,

LUKÁCS 24:47 És prédikáltatni az õ nevében 
a megtérésnek és a bûnök bocsánatának 
minden pogányok között, Jeruzsálemtõl 
elkezdve.

EFÉZUSIAKHOZ 1:3 Áldott legyen az 
Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak 
Atyja, a ki megáldott minket minden lelki 
áldással a mennyekben a Krisztusban,

JELENÉSEK 5:13    Sõt hallám, hogy minden 
teremtett állat, a mely van a mennyben és 
a földön, és a föld alatt és a tengerben, és 
minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: 
A királyiszékben ülõnek és a Báránynak áldás 
és tisztesség és dicsõség és hatalom örökkön 
örökké.

JELENÉSEK 14:6    És láték más angyalt az ég 
közepén repülni, a kinél vala az örökkévaló 
evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse 
az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és 
ágazatnak, és nyelvnek és népnek,

7 Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, 
és néki adjatok dicsõséget: mert eljött az 
õ ítéletének órája; és imádjátok azt, a ki 
teremtette a mennyet és a földet, és a tengert 
és a vizek forrásait.

H01 A Messiás visszatérése meg lett 
jövendölve.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 96:7 Adjatok az Úrnak 
népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak 
dicsõséget és tisztességet!

8 Adjátok az Úrnak neve dicsõségét; 
hozzatok ajándékot és jõjjetek be az õ 
tornáczaiba!

9 Hajoljatok meg az Úr elõtt szent 
ékességben; rettegjen elõtte az egész föld!
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10 Mondjátok a népek között: Az Úr 
uralkodik; megerõsítette a földet, hogy 
meg ne induljon; õ ítéli meg a népeket 
igazsággal.

11 Örüljenek az egek és örvendezzen a föld; 
harsogjon a tenger és minden benne való!

12 Viduljon a mezõ és minden, a mi rajta 
van; örvend akkor az erdõ minden fája is,

13 Az Úrnak orczája elõtt, mert eljön, mert 
eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli 
majd a világot igazsággal, és a népeket az 
õ hûségével.

GALATÁKHOZ 1:16 Hogy kijelentse 
az õ Fiát én bennem, hogy hirdessem õt a 
pogányok között: azonnal nem tanácskoztam 
testtel és vérrel,

1 TESSZALONIKA 4:16 Mert maga az 
Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni 
harsonával leszáll az égbõl: és feltámadnak 
elõször a kik meghaltak volt a Krisztusban;

17 Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, 
elragadtatunk azokkal együtt a felhõkön az 
Úr elébe a levegõbe; és ekképen mindenkor az 
Úrral leszünk.

18 Annakokáért vígasztaljátok egymást e 
beszédekkel.

2 TESSZALONIKA 1:10 A mikor eljõ majd, 
hogy megdicsõíttessék az õ szenteiben, és 
csodáltassék mindazokban, a kik hisznek 
(mivelhogy a mi tanúbizonyságunknak hitele 
volt ti nálatok) ama napon.

2 TIMÓTEUSHOZ 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 õ megjelenését.

TITUS 2:13 Várván ama boldog 
reménységet és a nagy Istennek és megtartó 
Jézus Krisztusunknak dicsõsége megjelenését;

2 PÉTER 3:12 A kik várjátok és sóvárogjátok 
az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek 
tûzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve 
megolvadnak!

JELENÉSEK 11:18 És megharagudtak a 
pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak 
ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a 
te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, 
és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és 
nagyoknak; és elpusztítsd azokat, a kik a 
földet pusztítják.

JELENÉSEK 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.

Lásd még: #1; #2; #6.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 97:1 Az Úr uralkodik, 
örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek 
szigetek.

2 Felhõ és homályosság van körülte; igazság 
és jogosság az õ székének erõssége.

3 Tûz jár elõtte, és köröskörül elégeti az õ 
szorongatóit.

4 Megvilágosítják az õ villámai a világot; 
látja és megretteg a föld.

5 A hegyek, mint a viasz megolvadnak az 
Úr elõtt, az egész földnek Ura elõtt.

ZSOLTÁROK
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6 Az egek hirdetik az õ igazságát, és minden 
nép látja az õ dicsõségét.

2 TESSZALONIKA 1:8 Tûznek lángjában, 
ki bosszút áll azokon, a kik nem ismerik az 
Istent, és a kik nem engedelmeskednek a mi 
Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának.

ZSIDÓKHOZ 12:29 Mert a mi Istenünk 
megemésztõ tûz.

2 PÉTER 3:10 Az Úr napja pedig úgy jõ 
majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek 
ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve 
felbomlanak, és a föld és a rajta lévõ dolgok is 
megégnek.

11 Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, 
milyeneknek kell lennetek néktek szent 
életben és kegyességben,

12 A kik várjátok és sóvárogjátok az Isten 
napjának eljövetelét, a melyért az egek tûzbe 
borulva felbomlanak, és az elemek égve 
megolvadnak!

JELENÉSEK 1:7 Ímé eljõ a felhõkkel; és 
minden szem meglátja õt, még a kik õt által 
szegezték is; és siratja õt e földnek minden 
nemzetsége. Úgy van. Ámen.

JELENÉSEK 5:13    Sõt hallám, hogy minden 
teremtett állat, a mely van a mennyben és 
a földön, és a föld alatt és a tengerben, és 
minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: 
A királyiszékben ülõnek és a Báránynak áldás 
és tisztesség és dicsõség és hatalom örökkön 
örökké.

JELENÉSEK 6:16    És mondának a hegyeknek 
és a kõszikláknak: Essetek mi reánk és 
rejtsetek el minket annak színe elõl, a ki a 

királyiszékben ül, és a Bárány haragjától:
17 Mert eljött az õ haragjának ama nagy napja; és 

ki állhat meg?

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

JELENÉSEK 19:2    Mert igazak és igazságosak 
az õ ítéletei, és azt a nagy paráznát, a mely 
a földet megrontotta az õ paráznaságával, 
elítélte, és megbosszúlta az õ szolgáinak vérét 
annak kezén.

Lásd még: #1; #6; #7.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.

ZSOLTÁROK 98:1 Zsoltár.  
megsegítette õt az õ jobbkeze és az õ 
szentséges karja.

2 Tudtul adta az Úr az õ szabadítását; a 
népek elõtt megjelentette az õ igazságát.

3 Megemlékezett az õ kegyelmérõl és 
Izráel házához való hûségérõl; látták 
a föld határai mind a mi Istenünknek 
szabadítását.

ÉZSAIÁS 52:10 Feltûrte az Úr szent karját 
minden népeknek szemei elõtt, hogy lássák a 
föld minden határai Istenünk szabadítását!

ÉZSAIÁS 52:15 Akképen ejt ámulatba 
sok népeket; fölötte a királyok befogják 
szájokat, mert a mit nékik nem beszéltek 
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volt, azt látják, és mit nem hallottak volt, arra 
figyelnek.

MÁTÉ 28:18 És hozzájuk menvén Jézus, 
szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden 
hatalom mennyen és földön.

19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká 
minden népeket, megkeresztelvén õket 
az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek 
nevében,

MÁRK 16:15 És monda nékik: Elmenvén 
e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot 
minden teremtésnek.

LUKÁCS 1:70 A mint szólott az õ szent 
prófétáinak szája által, kik eleitõl fogva voltak,

71 Hogy a mi ellenségeinktõl megszabadít, 
és mindazoknak kezébõl, a kik minket 
gyûlölnek;

72 Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi 
atyáinkkal, és megemlékezzék az õ szent 
szövetségérõl,

73 Az esküvésrõl, a melylyel megesküdt 
Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy õ 
megadja nékünk,

74 Hogy megszabadulván a mi ellenségeink 
kezébõl, félelem nélkül szolgáljunk néki.

75 Szentségben és igazságban õ elõtte a mi 
életünknek minden napjaiban.

LUKÁCS 2:30 Mert látták az én szemeim a 
te üdvösségedet,

31 A melyet készítettél minden népeknek szeme 
láttára;

32 Világosságul a pogányok megvilágosítására, és 
a te népednek, az Izráelnek dicsõségére.

RÓMAIAKHOZ 10:18 De mondom: 
Avagy nem hallották-é? Sõt inkább az egész 

földre elhatott az õ hangjok, és a lakóföld 
véghatáráig az õ beszédök.

RÓMAIAKHOZ 15:8 Mondom 
pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a 
körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy 
megerõsítse az atyák ígéreteit;

9 A pogányok pedig irgalmasságáért dicsõítik 
Istent, a mint meg van írva: Annakokáért 
vallást teszek rólad a pogányok között, és 
dícséretet éneklek a te nevednek.

Lásd még: 3 Mózes 26:14-45; Zsoltárok 106:45; Ézsaiás 45:21-23; 
Ézsaiás 49:6; Mikeás 7:20; Lukács 3:6.

B13 A Messiás hatalma.
H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 98:4 Vígan énekelj 
az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, 
örvendezzetek és zengedezzetek!

5 Zengedezzetek az Úrnak hárfával, 
hárfával és hangos énekléssel;

6 Trombitákkal és kürtzengéssel 
vígadozzatok a király, az Úr elõtt!

7 Harsogjon a tenger és minden benne való, 
a világ és a kik lakoznak benne.

8 A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek 
együttesen örvendezzenek

9 Az Úr elõtt, mert eljön megítélni a földet; 
megítéli a világot igazsággal és a népeket 
méltányossággal.

MÁTÉ 24:30 És akkor feltetszik az ember 
Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden 
nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát 
eljõni az ég felhõiben nagy hatalommal és 
dicsõséggel.

ZSOLTÁROK
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MÁTÉ 26:64 Monda néki Jézus: Te 
mondád. Sõt mondom néktek: Mostantól 
fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az 
Istennek hatalmas jobbján, és eljõni az égnek 
felhõiben.

JELENÉSEK 1:7 Ímé eljõ a felhõkkel; és 
minden szem meglátja õt, még a kik õt által 
szegezték is; és siratja õt e földnek minden 
nemzetsége. Úgy van. Ámen.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

JELENÉSEK 14:14 És látám, és ímé 
vala egy fehér felhõ; és a felhõn üle [valaki,] 
hasonló az embernek Fiához, a fején arany 
korona, és a kezében éles sarló.

15 És más angyal jöve ki a templomból, nagy 
szóval kiáltván annak, a ki a felhõn ül vala: 
Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek 
aratni valója megszáradt.

16 Bocsátá azért, a ki a felhõn ül vala az õ sarlóját 
a földre; és learattaték a föld.

Lásd még: #5; #6; Apostolok 1:9-11.

B18 A Messiás szentsége, szépsége és 
dicsosége.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 99:1 Az Úr uralkodik, 
reszkessenek a népek; Kérubokon ül, 
remegjen a föld!

2 Nagy az Úr a Sionon, és magasságos õ 
minden nép felett.

3 Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, 
- szent az!

4 És tisztesség a királynak, a ki szereti 
a jogosságot! Te megerõsítetted az 
egyenességet; jogosságot és igazságot 
szereztél Jákóbban.

5 Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, 
és boruljatok le az õ lábainak zsámolya 
elé; szent õ!

ÉZSAIÁS 14:32 És mit felelnek a népek 
követei? [Azt,] hogy az Úr veté meg a Sion 
alapját, és abban bíznak népe szegényei.

MÁTÉ 28:18 És hozzájuk menvén Jézus, 
szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden 
hatalom mennyen és földön.

ZSIDÓKHOZ 12:22 Hanem járultatok 
Sion hegyéhez, és az élõ Istennek városához, 
a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok 
ezreihez,

23 Az elsõszülöttek seregéhez és egyházához, a kik 
be vannak írva a mennyekben, és mindenek 
bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak 
lelkeihez,

24 És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és 
a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, 
mint az Ábel vére.

1 JÁNOS 3:3 És a kiben megvan ez a 
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reménység Õ iránta, az mind megtisztítja õ 
magát, a miképen Õ is tiszta.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

JELENÉSEK 14:1    És látám, és ímé egy Bárány 
áll vala Sion hegyén, és õ vele száznegyvennégy 
ezeren, a kiknek homlokán írva vala az õ 
Atyjának neve.

JELENÉSEK 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.

JELENÉSEK 19:16 És az õ ruháján és 
tomporán oda vala írva az õ neve: királyoknak 
Királya, és uraknak Ura.

 
Lásd még: #1; #2.

F11 A Messiás szenvedése.

ZSOLTÁROK 102:1 A nyomorultnak 
imádsága, a mikor eleped és kiönti 
panaszát az Úr elé.

1 A nyomorultnak imádsága, a mikor 
eleped és kiönti panaszát az Úr elé.

2 Uram, hallgasd meg az én imádságomat, 
és kiáltásom jusson te hozzád!

3 Ne rejtsd el a te orczádat tõlem; mikor 
szorongatnak engem, hajtsd hozzám a te 
füledet; mikor kiáltok, hamar hallgass 

meg engem!
4 Mert elenyésznek az én napjaim, mint a 

füst, és csontjaim, mint valami tûzhely, 
üszkösök.

5 Letaroltatott és megszáradt, mint a fû az 
én szívem; még kenyerem megevésérõl is 
elfelejtkezem.

6 Nyögésemnek szavától csontom a 
húsomhoz ragadt.

7 Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz; 
olyanná lettem, mint a bagoly a romokon.

8 Virrasztok és olyan vagyok, mint a 
magános madár a háztetõn.

9 Minden napon gyaláznak engem 
ellenségeim, csúfolóim esküsznek én reám.

10 Bizony a port eszem kenyér gyanánt, és 
italomat könyekkel vegyítem,

11 A te felindulásod és búsulásod miatt; mert 
felemeltél engem és földhöz vertél engem.

12  Napjaim olyanok, mint a megnyúlt 
árnyék; magam pedig, mint a fû, 
megszáradtam.

MÁRK 14:33 És maga mellé vevé Pétert 
és Jakabot és Jánost, és kezde rettegni és 
gyötrõdni;

34 És monda nékik: Szomorú az én lelkem mind 
halálig; maradjatok itt, és vigyázzatok.

LUKÁCS 22:44 És haláltusában lévén, 
buzgóságosabban imádkozék; és az õ verítéke 
olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a 
földre hullanak.

ZSIDÓKHOZ 5:7 Ki az õ testének 
napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, 
erõs kiáltás és könyhullatás közben járult 
ahhoz, a ki képes megszabadítani õt a halálból, 
és meghallgattatott az õ istenfélelméért,

ZSOLTÁROK
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E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H05 A Messiás elkövetkezo dicsosége és 

hatalma.

ZSOLTÁROK 102:14 Te kelj fel, 
könyörülj a Sionon! Mert ideje, hogy 
könyörülj rajta, mert eljött a megszabott 
idõ.

15 Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, 
és a porát is kímélik.

16 És félik a népek az Úrnak nevét, és e 
földnek minden királya a te dicsõségedet;

17 Mivelhogy az Úr megépítette a Siont, 
megláttatta magát az õ dicsõségében.

18 Oda fordult a gyámoltalanok imádsága felé, 
és azoknak imádságát meg nem útálta.

19 Irattassék meg ez a következõ 
nemzedéknek, és a teremtendõ nép 
dicsérni fogja az Urat.

20 Mert alátekintett az õ szentségének 
magaslatáról; a mennyekbõl a földre 
nézett le az Úr.

21 Hogy meghallja a fogolynak nyögését, 
[és] hogy feloldozza a halálnak fiait.

22 Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, 
és az õ dicséretét Jeruzsálemben.

23  Mikor egybegyûlnek a népek 
mindnyájan, és az országok, hogy 
szolgáljanak az ùrnak.

ZAKARIÁS 2:10 Örülj és örvendezz, Sionnak 
leánya, mert ímé elmegyek és közötted 
lakozom! így szól az Úr.

11 És sok pogány csatlakozik azon a napon az 
Úrhoz, és népemmé lesznek, és közötted 
lakozom, és megtudod, hogy a Seregeknek 
Ura küldött hozzád engem.

12 És birtokba veszi az Úr Júdát, mint az õ 
osztályrészét a szent földön, és újra magáévá 

fogadja Jeruzsálemet.

LUKÁCS 2:32 Világosságul a pogányok 
megvilágosítására, és a te népednek, az 
Izráelnek dicsõségére.

APOSTOLOK 13:46 Akkor Pál és 
Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: 
Szükséges volt, hogy elõször néktek 
hirdettessék az Isten ígéje; de mivelhogy ti 
megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak 
magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz 
fordulunk.

47 Mert így parancsolta nékünk az Úr: 
Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, 
hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.

48 A pogányok pedig ezeket hallván, 
örvendezének, és magasztalják vala az Úrnak 
ígéjét; és a kik csak örök életre választattak 
vala, hivének.

RÓMAIAKHOZ 11:25 Mert nem akarom, 
hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, 
hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a 
megkeményedés Izráelre nézve [csak] részben 
történt, a meddig a pogányok teljessége 
bemegyen.

26 És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg 
van írva: Eljõ Sionból a Szabadító, és elfordítja 
Jákóbtól a gonoszságokat:

27 És ez nékik az én szövetségem, midõn 
eltörlöm az õ bûneiket.

JELENÉSEK 21:24 És a pogányok, 
a kik megtartatnak, annak világosságában 
járnak; és a föld királyai az õ dicsõségöket és 
tisztességöket abba viszik.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; Zsoltárok 51:20; Apostolok 10:45; 
Apostolok 11:1,18; Apostolok 13:42.
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A06 A Messiás mint Teremto.

ZSOLTÁROK 102:26 Régente fundáltad 
a földet, s az egek is a te kezednek 
munkája.

27 Azok elvesznek, de te megmaradsz; 
mindazok elavulnak, mint a ruha; mint 
az öltözetet, elváltoztatod azokat, és 
elváltoznak.

28  De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el 
nem fogynak.

LUKÁCS 21:33 Az ég és a föld elmúlnak, de 
az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.

ZSIDÓKHOZ 1:1 Minekutána az Isten 
sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az 
atyáknak a próféták által, ez utolsó idõkben 
szólott nékünk Fia által,

2 A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a 
világot is teremtette,

ZSIDÓKHOZ 1:10 És: Te Uram 
kezdetben alapítottad a földet és a te 
kezeidnek mûvei az egek;

11 Azok elvesznek, de te megmaradsz, és 
mindazok, mint a ruha megavulnak.

12 És palástként összehajtod azokat és 
elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy és a te 
esztendeid el nem fogynak.

ZSIDÓKHOZ 13:8 Jézus Krisztus 
tegnap és ma és örökké ugyanaz.

Lásd még: 2 Péter 3:7-12; Jelenések 20:11; Jelenések 21:1.

E21 A Messiás megbocsátja a bunt.

ZSOLTÁROK 103:3 A ki megbocsátja 
minden bûnödet, meggyógyítja minden 
betegségedet.

12 A milyen távol van a napkelet a 
napnyugattól, olyan messze veti el tõlünk 
a mi vétkeinket.

ZSOLTÁROK 147:3 Meggyógyítja a 
megtört szívûeket, és bekötözi sebeiket.

ÉZSAIÁS 33:24 És nem mondja a lakos: 
beteg vagyok! a nép, a mely benne lakozik, 
bûnbocsánatot nyer.

ÉZSAIÁS 43:25 Én, én vagyok, a ki eltörlöm 
álnokságaidat enmagamért, és bûneidrõl nem 
emlékezem meg!

ÉZSAIÁS 53:5 És õ megsebesíttetett 
bûneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, 
békességünknek büntetése rajta van, és az õ 
sebeivel gyógyulánk meg.

MÁRK 2:5 Jézus pedig azoknak hitét 
látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, 
megbocsáttattak néked a te bûneid.

MÁRK 2:10 Hogy pedig megtudjátok, 
hogy az ember Fiának van hatalma e 
földön a bûnöket megbocsátani, monda a 
gutaütöttnek:

11 Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te 
nyoszolyádat, és eredj haza.

JAKAB 5:15 És a hitbõl való imádság 
megtartja a beteget, és az Úr felsegíti õt. És ha 
bûnt követett is el, megbocsáttatik néki.

ZSOLTÁROK
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1 JÁNOS 1:7 Ha pedig a világosságban 
járunk, a mint õ maga a világosságban 
van: közösségünk van egymással, és Jézus 
Krisztusnak, az õ Fiának vére megtisztít 
minket minden bûntõl.

E11 A Messiás örök életet ad.
E26 A Messiás megváltja az embereket.

ZSOLTÁROK 103:4 A ki megváltja 
életedet a koporsótól; kegyelemmel és 
irgalmassággal koronáz meg téged.

1 KORINTUSI 9:25 Mindaz pedig 
a ki pályafutásban tusakodik, mindenben 
magatûrtetõ; azok ugyan, hogy romlandó 
koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant.

2 KORINTUSI 1:10 A ki ilyen nagy 
halálból megszabadított és szabadít minket: a 
kiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog 
szabadítani;

GALATÁKHOZ 3:13 Krisztus váltott 
meg minket a törvény átkától, átokká levén 
érettünk; mert meg van írva: Átkozott 
minden, a ki fán függ:

2 TIMÓTEUSHOZ 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 õ megjelenését.

JAKAB 1:12 Boldog ember az, a ki 
a kísértésben kitart; mert minekutána 
megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, 

a mit az Úr ígért az õt szeretõknek.

1 PÉTER 5:4 És mikor megjelenik a 
fõpásztor, elnyeritek a dicsõségnek hervadatlan 
koronáját.

JELENÉSEK 2:10    Semmit ne félj azoktól, 
a miket szenvedned kell: Ímé a Sátán 
egynéhányat ti közületek a tömlöczbe fog 
vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz 
napig való nyomorúságtok. Légy hív mind 
halálig, és néked adom az életnek koronáját.

JELENÉSEK 5:9 És éneklének új éneket, 
mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet 
és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, 
és megváltottál minket Istennek a te véred 
által, minden ágazatból és nyelvbõl és népbõl 
és nemzetbõl,

E27 Új szívet és új lelket.

ZSOLTÁROK 103:5 A ki jóval tölti 
be a te ékességedet, [és] megújul a te 
ifjúságod, mint a sasé.

2 KORINTUSI 4:16 Azért nem 
csüggedünk; sõt ha a mi külsõ emberünk 
megromol is, a belsõ mindazáltal napról-napra 
újul.

1 TIMÓTEUSHOZ 6:17 Azoknak, a kik 
gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne 
fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek 
a bizonytalan gazdagságban, hanem az élõ 
Istenben, a ki bõségesen megad nékünk 
mindent a mi tápláltatásunkra;

ZSOLTÁROK
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B15 A Messiás irgalmas lesz.

ZSOLTÁROK 103:13 A milyen 
könyörülõ az atya a fiakhoz, olyan 
könyörülõ az Úr az õt félõk iránt.

APOSTOLOK 13:26 Atyámfiai, férfiak, 
Ábrahám nemzetének fiai, és kik ti köztetek 
félik az Istent, ez idvességnek beszéde néktek 
küldetett.

Lásd még: Ézsaiás 63:15; Jeremiás 31:9,20; Malakiás 3:16,17.

B22 Az Isten és a Messiás jósága.

ZSOLTÁROK 103:11 Mert a milyen 
magas az ég a földtõl, olyan nagy az õ 
kegyelme az õt félõk iránt.

17 De az Úr kegyelme öröktõl fogva való és 
örökkévaló az õt félõkön, és az õ igazsága 
a fiaknak fiain;

ÉZSAIÁS 54:8 Búsulásom felbuzdultában 
elrejtém orczámat egy pillantásig elõled, és 
örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt 
mondja megváltó Urad.

JEREMIÁS 31:3 Messzünnen [is] megjelent 
nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel 
szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én 
irgalmasságomat.

HÓSEÁS 2:19 És eljegyezlek téged 
magamnak örökre, és pedig igazsággal és 
ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek 
el.

RÓMAIAKHOZ 2:4 Avagy megveted az 
õ jóságának, elnézésének és hosszútûrésének 
gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek 
jósága téged megtérésre indít?

RÓMAIAKHOZ 11:22 Tekintsd meg azért 
az Istennek kegyességét és keménységét: azok 
iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig 
a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; 
különben te is kivágatol.

2 KORINTUSI 6:6 Tisztaságban, 
tudományban, hosszútûrésben, szívességben, 
Szent Lélekben, tettetés nélkül való 
szeretetben,

2 KORINTUSI 10:1 Magam pedig, én 
Pál, kérlek titeket a Krisztus szelídségére és 
engedelmességére, a ki szemtõl szemben ugyan 
alázatos vagyok közöttetek, de távol bátor 
vagyok irántatok;

GALATÁKHOZ 5:22 De a Léleknek 
gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, 
béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség, 
mértékletesség.

EFÉZUSIAKHOZ 2:7 Hogy megmutassa 
a következendõ idõkben az Õ kegyelmének 
felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a 
Krisztus Jézusban.

KOLOSSÉIAKHOZ 3:12 Öltözzetek föl 
azért mint az Istennek választottai, szentek és 
szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, 
alázatosságot, szelídséget, hosszútûrést;

TITUS 3:4 De mikor a mi megtartó 
Istenünknek jóvolta és az emberekhez való 
szeretete megjelent,

ZSOLTÁROK
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5 Nem az igazságnak cselekedeteibõl, a melyeket 
mi cselekedtünk, hanem az õ irgalmasságából 
tartott meg minket az újjászületésnek fürdõje 
és a Szent Lélek megújítása által,

Lásd még: 4 Mózes 14:19; 2 Sámuel 7:15; 2 Sámuel 22:51; 1 
Krónika 16:34,41; 1 Krónika 17:13; 2 Krónika 20:21; Nehemiás 

1:5; Nehemiás 13:22; Zsoltárok 5:8; 6:4; 13:6; 18:51; 21:8; 
25:6,7,10; 26:3; 31:8,17,22; 32:10; 33:5,18,22; 36:6,8,11; 

42:8; 44:27; 51:3; 52:3,8; 57:4,11; 59:11,17,18; 61:8; 62:13; 
63:4; 66:20; 69:14,17; 77:9; 85:8,11; 86:5,13,15; 88:12; 

89:3,15,25,29,34,50; 90:14; 92:3; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 
103:4,8,11; 106:1,7,45; 107:1,8,15,21,31,43; 108:5; 109:21,26; 

115:1; 117:1; 118:1-4,29; 119:41,64,76,88,90,124,149,159; 
130:7; 136:(26 x); 138:2,8; 143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11; 

Példabeszédek 3:3; Példabeszédek 16:6; Ézsaiás 16:5; Ézsaiás 54:10; 
Ézsaiás 63:7; Jeremiás 3:12; Jeremiás 16:5; Jeremiás 32:18; Jeremiás 
33:11; Jeremiás sir 3:22,32; Jóel 2:13; Jónás 4:2; Mikeás 7:18,20; 

Zakariás 7:9; János 3:16; Efézusiakhoz 2:3-5.

E25 A Messiásban hinni fognak és dicsérni 
fogják Ot.

ZSOLTÁROK 103:22 Áldjátok az 
Urat minden õ teremtményei, az õ 
uralkodásának minden helyén! Áldjad én 
lelkem az Urat!

JELENÉSEK 5:12    Nagy szóval ezt mondván: 
Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erõt 
és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot 
és tisztességet és dicsõséget és áldást.

13 Sõt hallám, hogy minden teremtett állat, a 
mely van a mennyben és a földön, és a föld 
alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben 
van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülõnek 
és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsõség és 
hatalom örökkön örökké.

14 És a négy lelkes állat monda: Ámen. És a 
huszonnégy Vén leborult és imádá az örökkön 
örökké élõt.

E26 A Messiás megváltja az embereket.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 107:1 Magasztaljátok 
az Urat, mert jó, mert örökkévaló az õ 
kegyelme.

2 [Ezt] mondják az Úrnak megváltottai, 
a kiket megváltott a szorongatónak 
kezébõl;

3 És a kiket összegyûjtött a [különbözõ] 
földekrõl: napkelet és napnyugot felõl, 
északról és a tenger felõl.

ZSOLTÁROK 107:4-16

JEREMIÁS 23:6 Az õ idejében megszabadul 
Júda, és Izráel bátorságosan lakozik, és ez lesz 
az õ neve, a melylyel nevezik õt: Az Úr a mi 
igazságunk!

LUKÁCS 1:68 Áldott az Úr, Izráel Istene, 
hogy meglátogatta és megváltotta az õ népét,

LUKÁCS 1:74 Hogy megszabadulván a 
mi ellenségeink kezébõl, félelem nélkül 
szolgáljunk néki.

LUKÁCS 24:21 Pedig mi azt reméltük, hogy 
õ az, a ki meg fogja váltani az Izráelt. De 
mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy 
ezek lettek.

GALATÁKHOZ 3:13 Krisztus váltott 
meg minket a törvény átkától, átokká levén 
érettünk; mert meg van írva: Átkozott 
minden, a ki fán függ:

1 TESSZALONIKA 1:10 És várjátok az Õ 
Fiát az égbõl, a kit feltámasztott a halálból, 
a Jézust, a ki megszabadít minket amaz 
eljövendõ haragtól.
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TITUS 2:14 A ki önmagát adta mi 
érettünk, hogy megváltson minket minden 
hamisságtól, és tisztítson önmagának 
kiváltképen való népet, jó cselekedetekre 
igyekezõt.

Lásd még: #1; #2; #3; Zsoltárok 31:6; Ézsaiás 43:1; 2 Korintusi 1:10; 
1 Péter 1:18; Júdás 1:5.

B07 A Messiás mindenhatósága.

ZSOLTÁROK 107:25 Szólott ugyanis és 
szélvészt támaszta, a mely felduzzasztá a 
habokat.

26 Az égig emelkedének, a fenékig 
sülyedének; lelkök elolvada az inségben.

27 Szédülének és tántorgának, mint a részeg, 
és minden bölcsességöknek esze vész vala.

28 De az Úrhoz kiáltának az õ 
szorultságukban, és sanyarúságukból 
kivezeté õket.

29 Megállítá a szélvészt, hogy csillapodjék, 
és megcsendesedtek a habok.

MÁTÉ 8:24 És ímé nagy háborgás lõn a 
tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala 
a hullámok; õ pedig aluszik vala.

25 És az õ tanítványai hozzámenvén, felkölték 
õt, mondván: Uram, ments meg minket; mert 
elveszünk.

26 És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitûek? 
Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a 
tengert, és lõn nagy csendesség.

Lásd még: Jónás 1:4; Márk 4:39-41; Lukács 8:23-25.

F07 A Messiás megvádolása és a 
tárgyalása.

ZSOLTÁROK 109:1 Az 
éneklõmesternek, Dávidé; zsoltár.

2 Mert a gonosznak szája és az álnokságnak 
szája felnyilt ellenem, hazug nyelvvel 
beszélnek én velem.

3 És körülvesznek engem gyûlölséges 
beszédekkel, és ostromolnak engem ok 
nélkül.

4 Szeretetemért ellenkeznek velem, én 
pedig imádkozom.

5 Roszszal fizetnek nékem a jóért, és 
gyûlölséggel az én szeretetemért.

MÁTÉ 26:59 A fõpapok pedig és a vének 
és az egész tanács hamis bizonyságot keresnek 
vala Jézus ellen, hogy megölhessék õt;

60 És nem találának. És noha sok hamis tanú jött 
vala elõ, még sem találának. Utoljára pedig 
elõjövén két hamis tanú,

61 Monda: Ez azt mondta: Leronthatom az Isten 
templomát, és három nap alatt felépíthetem 
azt.

62 És fölkelvén a fõpap, monda néki: Semmit 
sem felelsz-é? Micsoda tanúbizonyságot 
tesznek ezek ellened?

JÁNOS 10:32 Felele nékik Jézus: Sok jó 
dolgot mutattam néktek az én Atyámtól; azok 
közül melyik dologért köveztek meg engem?

JÁNOS 15:25 De [azért lõn így,] hogy 
beteljesedjék a mondás, a mely megiratott az õ 
törvényökben: Ok nélkül gyûlöltek engem.

Lásd még: Zsoltárok 22:13; Zsoltárok 31:14; Zsoltárok 35:7,12; 
Zsoltárok 38:21; Zsoltárok 64:4,5; Zsoltárok 69:6; Zsoltárok 

88:18,19; Zsoltárok 140:4.
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F05 A Messiást elárulják.

ZSOLTÁROK 109:8 Életének napjai 
kevesek legyenek, és a hivatalát más 
foglalja el.

JÁNOS 17:12 Mikor velök valék a világon, 
én megtartám õket a te nevedben; a kiket 
nékem adtál, megõrizém, és senki el nem 
veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, 
hogy az írás beteljesüljön.

APOSTOLOK 1:20 Mert meg van írva 
a Zsoltárok könyvében: Legyen az õ lakóhelye 
puszta, és ne legyen lakó abban. És: Az õ 
püspökségét más vegye el.

Lásd még: Máté 25:41; Lukács 9:54-56; 13:27; 1 Korintusi 16:22; 
Galatákhoz 1:8; Jelenések 6:10-17; Jelenések 19:1-6.

F11 A Messiás szenvedése.

ZSOLTÁROK 109:25 Sõt gyalázatossá 
lettem elõttök; ha látnak engem, fejöket 
csóválják.

MÁTÉ 27:39 Az arramenõk pedig 
szidalmazzák vala õt, fejüket hajtogatván.

40 És ezt mondván: Te, ki lerontod a templomot 
és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg 
magadat; ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztrõl!

RÓMAIAKHOZ 15:3 Mert Krisztus sem 
önmagának kedveskedett, hanem a mint 
meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai 
hullottak reám.

ZSIDÓKHOZ 12:2 Nézvén a hitnek 
fejedelmére és bevégezõjére Jézusra, a ki 

az elõtte levõ öröm helyett, megvetve a 
gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten 
királyi székének jobbjára ült.

Lásd még: Zsoltárok 22:7,8; Zsoltárok 69:10-13,20-22; Zsidókhoz 
13:13.

B13 A Messiás hatalma.
E14 A Messiás legyozi a halált és a sötétséget.
H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H07 A Messiás Isten jobb kezénél fog ülni.
 
ZSOLTÁROK 110:1 Dávidé; zsoltár. 

Monda az ùr az én uramnak: Ülj az én 
jobbomon, a míg ellenségeidet zsámolyul 
vetem a te lábaid alá.

 2  A te hatalmad pálczáját kinyújtja az ùr 
Sionból, mondván: Uralkodjál ellenségeid 
között!

MÁTÉ 22:41 Mikor pedig a farizeusok 
összegyülekezének, kérdezé õket Jézus,

42 Mondván: Miképen vélekedtek ti a Krisztus 
felõl? kinek a fia? Mondának néki: A Dávidé.

43 Monda nékik: Miképen hívja tehát õt Dávid 
lélekben Urának, ezt mondván:

44 Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb 
kezem felõl, míglen vetem a te ellenségeidet a 
te lábaid alá zsámolyul.

45 Ha tehát Dávid Urának hívja õt, mi módon fia?
46 És senki egy szót sem felelhet vala néki; sem 

pedig nem meri vala õt e naptól fogva többé 
senki megkérdezni.

APOSTOLOK 2:33 Annakokáért az 
Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a 
megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, 
kitöltötte ezt, a mit ti most láttok és hallotok.

ZSOLTÁROK
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34 Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; 
hiszen õ maga mondja: Monda az Úr az én 
Uramnak: Ülj az én jobbkezem felõl,

35 Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá 
zsámolyul.

1 KORINTUSI 15:24 Aztán a vég, mikor 
átadja az országot az Istennek és Atyának; a 
mikor eltöröl minden birodalmat és minden 
hatalmat és erõt.

25 Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem 
ellenségeit mind lábai alá veti.

26 Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.
27 Mert mindent az õ lábai alá vetett. Mikor 

pedig azt mondja, hogy minden alája van 
vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, a ki neki 
mindent alávetett.

28 Mikor pedig minden alája vettetett, akkor 
maga a Fiú is alávettetik annak, a ki neki 
mindent alávetett, hogy az Isten legyen 
minden mindenben.

EFÉZUSIAKHOZ 1:20 A melyet 
megmutatott a Krisztusban, mikor 
feltámasztotta Õt a halálból, és ültette Õt a 
maga jobbjára a mennyekben.

21 Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon 
és erõn és uraságon és minden néven, mely 
neveztetik nemcsak e világon, hanem a 
következendõben is:

22 És mindeneket vetett az Õ lábai alá, 
és Õt tette mindeneknek fölötte az 
anyaszentegyháznak fejévé,

23 Mely az Õ teste, teljessége Õ néki, a ki 
mindeneket betölt mindenekkel.

ZSIDÓKHOZ 1:1 Minekutána az Isten 
sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az 
atyáknak a próféták által, ez utolsó idõkben 
szólott nékünk Fia által,

2 A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a 
világot is teremtette,

3 A ki az õ dicsõségének visszatükrözõdése, 
és az õ valóságának képmása, a ki hatalma 
szavával fentartja a mindenséget, a ki minket 
bûneinktõl megtisztítván, üle a Felségnek 
jobbjára a magasságban,

ZSIDÓKHOZ 1:13 Melyik angyalnak 
mondotta pedig valaha: Ülj az én jobbkezem 
felõl, míglen ellenségeidet lábaidnak 
zsámolyává teszem?

ZSIDÓKHOZ 10:13 Várván ímmár, míg 
lábainak zsámolyául vettetnek az õ ellenségei.

14 Mert egyetlenegy áldozatával örökre 
tökéletesekké tette a megszentelteket.

Lásd még: #1; Márk 12:35-37; Márk 16:19; Lukács 20:41-44; 
Apostolok 2:34-37; Zsidókhoz 12:2; 1 Péter 3:22.

B07 A Messiás mindenhatósága.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 110:3 A te néped 
készséggel siet a te sereggyûjtésed napján, 
szentséges öltözetekben; hajnalpir méhébõl 
leszen ifjaidnak harmatja.

APOSTOLOK 2:41 A kik azért örömest 
vevék az õ beszédét, megkeresztelkedének; és 
hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy 
háromezer lélek.

APOSTOLOK 19:20 Ekképen az Úrnak 
ígéje erõsen nevekedik és hatalmat vesz vala.

APOSTOLOK 21:20 Azok pedig [ezt] 
hallván, dicsõíték az Urat; és mondának néki: 
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Látod, atyámfia, mely sok ezeren vannak 
zsidók, kik hívõkké lettek; és mindnyájan 
buzognak a törvény mellett:

EFÉZUSIAKHOZ 1:4 A szerint, a mint 
magának kiválasztott minket Õ benne a világ 
teremtetése elõtt, hogy legyünk mi szentek és 
feddhetetlenek Õ elõtte szeretet által,

FILIPPIEKHEZ 2:13 Mert Isten az, a ki 
munkálja bennetek mind az akarást, mind a 
munkálást jó kedvébõl.

ZSIDÓKHOZ 13:21 Tegyen 
készségesekké titeket minden jóra, hogy 
cselekedjétek az õ akaratát, azt munkálván ti 
bennetek, a mi kedves õ elõtte a Jézus Krisztus 
által, a kinek dicsõség örökkön örökké. Ámen.

JELENÉSEK 7:9 Azután látám, és ímé egy 
nagy sokaság, a melyet senki meg nem 
számlálhatott, minden nemzetbõl és ágazatból, 
és népbõl és nyelvbõl; és a királyiszék elõtt 
és a Bárány elõtt állnak vala, fehér ruhákba 
öltözve, és az õ kezeikben pálmaágak;

Lásd még: #1; #2; #4; Apostolok 1:8; Apostolok 4:4,30-35; 2 
Korintusi 8:3; 2 Korintusi 13:4; 1 Tesszalonika 4:7; Titus 2:14.

D03 A Messiás, mint a Pap feladatai.

ZSOLTÁROK 110:4 Megesküdt az Úr 
és meg nem másítja: Pap vagy te örökké 
Melkhisedek rendje szerint.

ZSIDÓKHOZ 5:5 Hasonnlóképen 
Krisztus sem maga dicsõítette meg magát 
azzal, hogy fõpap lett, hanem az, a ki így 
szólott hozzá: Én Fiam vagy te, ma szûltelek 

téged.
6 Miképen másutt is mondja: Te örökké való 

pap vagy, Melkisédek rendje szerint.

ZSIDÓKHOZ 6:20 A hová útnyitóul 
bement érettünk Jézus, a ki örökké való fõpap 
lett Melkisédek rendje szerint.

ZSIDÓKHOZ 7:21 De ez esküvéssel, 
az által, a ki azt mondá néki: Megesküdött az 
Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, 
Melkisédek rendje szerint:

22 Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé 
Jézus.

ZSIDÓKHOZ 7:28 Mert a törvény 
gyarló embereket rendel fõpapokká, de a 
törvény után való esküvés beszéde örök 
tökéletes Fiút.

Lásd még: 1 Mózes 14:18; Zakariás 6:13; Zsidókhoz 5:7-10; 
Zsidókhoz 7:1-28; Zsidókhoz 10:1-11.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 110:5 Az Úr a te jobbod 
felõl; megrontja az õ haragja napján a 
királyokat;

6 Ítéletet tart a nemzetek között; telve lesz 
holttestekkel; összezúz messze földön 
minden fõt.

MÁRK 16:19 Az Úr azért, minekutána 
szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle 
az Istennek jobbjára.

JÁNOS 5:22 Mert az Atya nem ítél senkit, 
hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;

ZSOLTÁROK
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APOSTOLOK 2:34 Mert nem Dávid 
ment fel a mennyországba; hiszen õ maga 
mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az 
én jobbkezem felõl,

35 Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá 
zsámolyul.

36 Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész 
háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette õt az Isten, 
azt a Jézust, a kit ti megfeszítettetek.

ZSIDÓKHOZ 10:12 Õ azonban, egy 
áldozattal áldozván a bûnökért, mindörökre 
ûle az Istennek jobbjára,

13 Várván ímmár, míg lábainak zsámolyául 
vettetnek az õ ellenségei.

14 Mert egyetlenegy áldozatával örökre 
tökéletesekké tette a megszentelteket.

Lásd még: #1; #4; #6; Zsoltárok 16:8; Ézsaiás 2:4; Ézsaiás 42:1; 
Ézsaiás 51:5; Apostolok 7:56.

F11 A Messiás szenvedése.
G03 A Messiás felmagasztalása meg lett 

jövendölve.

ZSOLTÁROK 110:7 Az út mellett való 
patakból iszik; ezért emeli fel az õ fejét.

ZSOLTÁROK 27:6 Most is felül emeli 
fejemet ellenségeimen, a kik körültem vannak, 
és én az õ sátorában örömáldozatokkal 
áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak.

MÁTÉ 20:22 Jézus pedig felelvén, monda: 
Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é 
a pohárt, a melyet én megiszom? és 
megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, 
a melylyel én megkeresztelkedem? Mondának 
néki: Meg.

MÁTÉ 26:42 Ismét elméne másodszor is, 
és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem 
múlhatik tõlem e pohár, hogy ki ne igyam, 
legyen meg a te akaratod.

LUKÁCS 24:26 Avagy nem ezeket kellett-é 
szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az õ 
dicsõségébe?

Lásd még: Zsoltárok 3:4; Zsoltárok 102:10; Ézsaiás 53:11,12; János 
18:11; Filippiekhez 2:7-11; Zsidókhoz 2:9,10; 1 Péter 1:11.

B15 A Messiás irgalmas lesz.
E09 A Messiás igazságossága.

ZSOLTÁROK 112:4 Az igazakra 
világosság fénylik a sötétben: [attól a ki] 
irgalmas, kegyelmes és igaz.

LUKÁCS 6:36 Legyetek azért irgalmasok, 
mint a ti Atyátok is irgalmas.

JÁNOS 12:46 Én világosságul jöttem e 
világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, 
a ki én bennem hisz.

2 KORINTUSI 8:8 Nem parancsképen 
mondom, hanem hogy a mások buzgósága által 
a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam.

9 Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé 
lett érettetek, hogy ti az õ szegénysége által 
meggazdagodjatok.

1 JÁNOS 2:29 Ha tudjátok, hogy õ igaz, 
tudjátok, hogy a ki az igazságot cselekszi, az 
mind tõle született.

Lásd még: Kolosséiakhoz 1:12,13; János 3:7,10.
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E17 A Messiás templomot épít Istennek.
F03 A Messiás el lesz utasítva.
      
ZSOLTÁROK 118:22 A kõ a melyet az 

építõk megvetettek, szegeletkõvé lett!
23 Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi 

szemeink elõtt!
24 Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; 

örvendezzünk és vígadjunk ezen!

ÉZSAIÁS 28:16 Ezért így szól az Úr Isten: 
Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy 
próbakövet, drága szegletkövet, erõs alappal, a 
ki [benne] hisz, az nem fut!

MÁTÉ 21:42 Monda nékik Jézus: Sohasem 
olvastátok-é az írásokban: A mely követ az 
építõk megvetettek, az lett a szegletnek feje; 
az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink 
elõtt.

LUKÁCS 20:17 Õ pedig reájok tekintvén, 
monda: Mi az tehát, a mi meg van írva: A 
mely követ az építõk megvetettek, az lett a 
szegelet fejévé?

APOSTOLOK 2:23 Azt, a ki Istennek 
elvégezett tanácsából és rendelésébõl adatott 
[halálra,] megragadván, gonosz kezeitekkel 
keresztfára feszítve megölétek:

APOSTOLOK 3:13 Az Ábrahámnak, 
Izsáknak és Jákóbnak Istene, a mi atyáinknak 
Istene megdicsõítette az õ Fiát, Jézust, kit 
ti elárulátok, és megtagadátok Pilátus elõtt, 
noha õ úgy ítélt, hogy elbocsátja.

APOSTOLOK 4:10 Legyen tudtotokra 
mindnyájotoknak és az Izráel egész népének, 
hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve 

által, a kit ti megfeszítettetek, kit Isten 
feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti 
elõttetek épségben.

11 Ez ama kõ, melyet ti építõk megvetettetek, 
mely lett a szegeletnek fejévé.

RÓMAIAKHOZ 9:33 A mint meg van 
írva: Ímé beleütközés kövét és megbotránkozás 
szikláját teszem Sionba; és a ki hisz benne, 
nem szégyenül meg.

EFÉZUSIAKHOZ 2:20 Kik fölépíttettetek 
az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, 
lévén a szegletkõ maga Jézus Krisztus,

21 A kiben az egész épület szép renddel 
rakattatván, nevekedik szent templommá az 
Úrban;

22 A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a 
Lélek által.

1 PÉTER 2:6 Azért van meg az Írásban: 
Ímé szegeletkövet teszek Sionban, a mely 
kiválasztott, becses; és a ki hisz abban, meg 
nem szégyenül.

Lásd még: Dániel 2:34; Zakariás 3:9; Zakariás 4:7; Zakariás 12:3; 
Máté 28:1-8; Márk 12:10,11; Apostolok 5:31,32; 1 Korintusi 3:11; 

Efézusiakhoz 1:19-22; 1 Péter 2:4-8.
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F02 A Messiás Jeruzsálembe történo 
bevonulása meg lett jövendölve.

ZSOLTÁROK 118:26 Áldott, a ki jõ az 
Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az 
Úr házából valók vagytok!

27 Isten az Úr és õ világosított meg minket. 
Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot 
az oltár szarvához.

MÁTÉ 21:9 Az elõtte és utána menõ 
sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna 
a Dávid fiának! Áldott, a ki jõ az Úrnak 
nevében! Hozsánna a magasságban!

10 És a mikor bemegy vala Jeruzsálembe, 
felháborodék az egész város, mondván: 
Kicsoda ez?

11 A sokaság pedig monda: Ez Jézus, a galileai 
Názáretbõl való próféta.

MÁTÉ 23:39 Mert mondom néktek: 
Mostantól fogva nem láttok engem 
mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, a 
ki jõ az Úrnak nevében!

LUKÁCS 19:36 És mikor õ méne, az õ 
felsõruháikat az útra teríték.

37 Mikor pedig immár közelgete az Olajfák 
hegyének lejtõjéhez, a tanítványok egész 
sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent 
fenszóval mindazokért a csodákért, a melyeket 
láttak;

38 Mondván: Áldott a Király, ki jõ az Úrnak 
nevében! Békesség a mennyben, és dicsõség a 
magasságban!

JÁNOS 12:13 Pálmaágakat võn, és kiméne 
elébe, és kiált vala: Hozsánna: Áldott, a ki jõ 
az Úrnak nevében, az Izráelnek ama királya!

EFÉZUSIAKHOZ 1:3 Áldott legyen az 
Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak 
Atyja, a ki megáldott minket minden lelki 
áldással a mennyekben a Krisztusban,

Lásd még: Márk 11:9,10.

E12 A Messiás beteljesíti Isten törvényét.

ZSOLTÁROK 119:97 Mely igen 
szeretem a te törvényedet, egész napestig 
arról gondolkodom!

98 Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel 
engem a te parancsolataiddal, mert 
mindenkor velem vannak azok.

99 Minden tanítómnál értelmesebb lettem, 
mert a te bizonyságaid az én gondolataim.

100 Elõrelátóbb vagyok, mint az 
öreg emberek, mert vigyázok a te 
határozataidra.

101 Minden gonosz ösvénytõl 
visszatartóztattam lábaimat, hogy 
megtartsam a te beszédedet.

102 Nem távoztam el a te ítéleteidtõl, 
mert te oktattál engem.

103 Mily édes az én ínyemnek a te 
beszéded; méznél [édesbb] az az én 
számnak!

MÁTÉ 11:25 Abban az idõben szólván 
Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, 
mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted 
ezeket a bölcsek és az értelmesek elõl, és a 
kisdedeknek megjelentetted.

LUKÁCS 2:46 És lõn, hogy harmadnapra 
megtalálták õt a templomban, a doktorok 
között ülve, a mint õket hallgatta, és 
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kérdezgette õket.
47 És mindnyájan, a kik õt hallgatták, 

elálmélkodának az õ értelmén és az õ 
feleletein.

JÁNOS 3:2 Ez jöve Jézushoz éjjel, és 
monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentõl 
jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, 
a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van 
vele.

JÁNOS 4:34 Monda nékik Jézus: Az 
én eledelem az, hogy annak akaratját 
cselekedjem, a ki elküldött engem, és az õ 
dolgát elvégezzem.

JÁNOS 15:10 Ha [a]z én parancsolataimat 
megtartjátok, megmaradtok az én 
szeretetemben; a miképen én megtartottam az 
én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok 
az õ szeretetében.

RÓMAIAKHOZ 13:10 A szeretet nem 
illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a 
törvénynek betöltése a szeretet.

1 JÁNOS 2:5 A ki pedig megtartja az õ 
beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten 
szeretete. Errõl tudjuk meg, hogy õ benne 
vagyunk;

1 JÁNOS 5:3 Mert az az Isten szeretete, 
hogy megtartjuk az õ parancsolatait; az õ 
parancsolatai pedig nem nehezek.

Lásd még: 5 Mózes 4:6-8; Jeremiás 2:8; Jeremiás 8:9; Jóel 2:23; Máté 
13:11; Máté 15:6-9,14; Zsidókhoz 5:12.

F13 A Messiás szenvedésének részletei.

ZSOLTÁROK 129:3 Szántók 
szántottak hátamon, hosszúra nyujtották 
barázdáikat.

ÉZSAIÁS 50:6 Hátamat odaadám a 
verõknek, és orczámat a szaggatóknak, 
képemet nem födöztem be a gyalázás és 
köpdösés elõtt.

ÉZSAIÁS 53:5 És õ megsebesíttetett 
bûneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, 
békességünknek büntetése rajta van, és az õ 
sebeivel gyógyulánk meg.

MÁTÉ 20:19 És a pogányok kezébe adják 
õt, hogy megcsúfolják és megostorozzák és 
keresztre feszítsék; de harmadnap feltámad.

MÁTÉ 27:26 Akkor elbocsátá nékik 
Barabbást; Jézust pedig megostoroztatván, 
kezökbe adá, hogy megfeszíttessék.

Lásd még: Ézsaiás 51:23; Márk 10:34; Márk 15:15; Lukács 18:33.

D09 A Messiás lesz a Megváltó.
E26 A Messiás megváltja az embereket.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 130:7 Bízzál Izráel az 
Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és 
bõséges nála a szabadítás!

8 Meg is szabadítja õ Izráelt minden õ 
bûnébõl.

ZSOLTÁROK 103:3 A ki megbocsátja 
minden bûnödet, meggyógyítja minden 
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betegségedet.
4 A ki megváltja életedet a koporsótól; 

kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg 
téged.

MÁTÉ 1:21 Szûl pedig fiat, és nevezd 
annak nevét Jézusnak, mert õ szabadítja meg 
az õ népét annak bûneibõl.

LUKÁCS 1:68 Áldott az Úr, Izráel Istene, 
hogy meglátogatta és megváltotta az õ népét,

RÓMAIAKHOZ 3:24 Megigazulván 
ingyen az õ kegyelmébõl a Krisztus Jézusban 
való váltság által,

RÓMAIAKHOZ 6:14 Mert a bûn ti 
rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok 
törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

RÓMAIAKHOZ 11:26 És így az egész 
Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljõ 
Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a 
gonoszságokat:

EFÉZUSIAKHOZ 1:7 A kiben van a 
mi váltságunk az Õ vére által, a bûnöknek 
bocsánata az Õ kegyelmének gazdagsága 
szerint.

TITUS 2:14 A ki önmagát adta mi 
érettünk, hogy megváltson minket minden 
hamisságtól, és tisztítson önmagának 
kiváltképen való népet, jó cselekedetekre 
igyekezõt.

ZSIDÓKHOZ 9:12 És nem bakok 
és tulkok vére által, hanem az õ tulajdon 
vére által ment be egyszer s mindenkorra a 
szentélybe, örök váltságot szerezve.

1 JÁNOS 3:5 És tudjátok, hogy õ azért 
jelent meg, hogy a mi bûneinket elvegye; és õ 
benne nincsen bûn.

6 A ki õ benne marad, egy sem esik bûnbe; a ki 
bûnbe esik, egy sem látta õt, sem meg nem 
ismerte õt.

7 Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: a 
ki az igazságot cselekszi, igaz az, a miként Õ is 
igaz:

8 A ki a bûnt cselekszi az ördögbõl van; mert az 
ördög kezdettõl fogva bûnben leledzik. Azért 
jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög 
munkáit lerontsa.

Lásd még: #2; #3; Márk 15:31; Lukács 2:38; Lukács 21:28; Lukács 
24:21; 1 Korintusi 1:30; Efézusiakhoz 1:14; Kolosséiakhoz 1:14.

C01 A Messiás megszületése meg volt 
jövendölve.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 132:11 Hûséget esküdött 
az Úr Dávidnak, nem tér el attól: 
Ágyékod gyümölcsét ültetem székedbe;

12 Ha megtartják fiaid szövetségemet és 
bizonyságomat, a melyekre megtanítom 
õket, fiaik is mindörökké székedben 
ülnek.

LUKÁCS 1:30 És monda néki az angyal: Ne 
félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.

31 És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, 
és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK.

32 Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának 
hivattatik; és néki adja az Úr Isten a 
Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!
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LUKÁCS 1:69 És felemelte az üdvösségnek 
szarvát nékünk az õ gyermekének, Dávidnak 
házában,

70 A mint szólott az õ szent prófétáinak szája 
által, kik eleitõl fogva voltak,

APOSTOLOK 2:30 Próféta lévén azért, 
és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel 
megesküdött, hogy majd az õ ágyékának 
gyümölcsébõl támasztja a Krisztust test 
szerint, hogy helyheztesse az õ királyi székibe,

Lásd még: #1; #2; Zsoltárok 102:29; Ézsaiás 59:21.

E16 A Messiás megáldja a népét.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 132:13 Mert a Siont 
választotta ki az Úr, azt szerette meg 
magának lakhelyül:

ZSIDÓKHOZ 12:22 Hanem járultatok 
Sion hegyéhez, és az élõ Istennek városához, 
a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok 
ezreihez,

23 Az elsõszülöttek seregéhez és egyházához, a kik 
be vannak írva a mennyekben, és mindenek 
bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak 
lelkeihez,

24 És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és 
a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, 
mint az Ábel vére.

Lásd még: #1; Zsoltárok 68:17; Zsoltárok 78:68,69; Zsoltárok 87:2; 
Ézsaiás 14:32.

E16 A Messiás megáldja a népét.

ZSOLTÁROK 132:14 Ez lesz 
nyugovóhelyem örökre; itt lakozom, mert 
ezt szeretem;

MÁTÉ 11:28 Jõjjetek én hozzám 
mindnyájan, a kik megfáradtatok és 
megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

29 Vegyétek föl magatokra az én igámat, és 
tanuljátok meg tõlem, hogy én szelid és 
alázatos szívû vagyok: és nyugalmat találtok a 
ti lelkeiteknek.

JÁNOS 14:23 Felele Jézus és monda néki: 
Ha valaki szeret engem, megtartja az én 
beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és 
ahhoz megyünk, és annál lakozunk.

ZSIDÓKHOZ 4:3 Mert mi, hívõk, 
bemegyünk a nyugodalomba, miképen 
megmondotta: A mint megesküdtem az én 
haragomban, nem fognak bemenni az én 
nyugodalmamba; jóllehet munkáit a világ 
megalapításától kezdve bevégezte.

Lásd még: #1; #2; Zsoltárok 68:17; Zsoltárok 76:1,3; Zsoltárok 
132:8,9; Zsoltárok 135:21; Ézsaiás 57:15; Ézsaiás 66:1; Ezékiel 38:8; 

43:7,9; 2 Korintusi 6:16; Zsidókhoz 4:1-11.

E16 A Messiás megáldja a népét.

ZSOLTÁROK 132:15 Eleséggel 
megáldom gazdagon, szegényeit jóltartom 
kenyérrel;

MÁTÉ 5:6 Boldogok, a kik éhezik 
és szomjúhozzák az igazságot: mert õk 
megelégíttetnek.
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MÁTÉ 6:32 Mert mind ezeket a pogányok 
kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, 
hogy mind ezekre szükségetek van.

33 Hanem keressétek elõször Istennek országát, 
és az õ igazságát; és ezek mind megadatnak 
néktek.

MÁRK 8:6 Akkor megparancsolá a 
sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre. 
És vevén a hét kenyeret, és hálákat adván, 
megszegé, és adá az õ tanítványainak, hogy 
eléjök tegyék. És a sokaság elé tevék.

7 Volt egy kevés haluk is. És hálákat adván 
mondá, hogy tegyék eléjök azokat is.

8 Evének azért, és megelégedének; és fölszedék a 
maradék darabokat, hét kosárral.

9 Valának pedig a kik ettek mintegy négyezeren; 
és elbocsátá õket.

LUKÁCS 1:53 Éhezõket töltött be javakkal, 
és gazdagokat küldött el üresen.

JÁNOS 6:35 Jézus pedig monda nékik: Én 
vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám 
jõ, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz 
bennem, meg nem szomjúhozik soha.

APOSTOLOK 2:44 Mindnyájan pedig, 
a kik hivének, együtt valának, és mindenük 
köz vala;

45 És jószágukat és marháikat eladogaták, és 
szétosztogaták azokat mindenkinek, a mint 
kinek-kinek szüksége vala.

46 És minden nap egyakarattal kitartva a 
templomban, és megtörve házanként a 
kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel 
és tiszta szívvel.

Lásd még: Zsoltárok 34:10,11; Ézsaiás 33:16; Jeremiás 31:14; Máté 
14:19-21.

E16 A Messiás megáldja a népét.

ZSOLTÁROK 132:16 Papjait meg 
felruházom szabadítással, és vígan 
örvendeznek kegyeltjei.

GALATÁKHOZ 3:27 Mert a kik 
Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust 
öltöztétek fel.

JELENÉSEK 1:6 És tett minket királyokká és 
papokká az õ Istenének és Atyjának: annak 
dicsõség és hatalom mind örökkön örökké! 
Ámen.

Lásd még: #1; #2; 2 Krónika 6:41; Zsoltárok 132:9; Ézsaiás 61:10; 
Jelenések 3:5; Jelenések 4:4; Jelenések 7:9-14; Jelenések 20:6.

D04 A Messiás, mint a Király feladatai.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 132:17 Megnövesztem ott 
Dávidnak hatalmát, szövétneket szerzek 
az én felkentemnek.

18 Ellenségeire szégyent borítok, rajta pedig 
koronája ragyog.

LUKÁCS 1:67 És Zakariás, az õ atyja 
beteljesedék Szent Lélekkel, és prófétála 
mondván:

68 Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta 
és megváltotta az õ népét,

69 És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az 
õ gyermekének, Dávidnak házában,

70 A mint szólott az õ szent prófétáinak szája 
által, kik eleitõl fogva voltak,

71 Hogy a mi ellenségeinktõl megszabadít, 
és mindazoknak kezébõl, a kik minket 
gyûlölnek;
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LUKÁCS 2:25 És ímé vala Jeruzsálemben 
egy ember, a kinek neve Simeon volt, és ez az 
ember igaz és istenfélõ vala, a ki várta az Izráel 
vigasztalását, és a Szent Lélek vala õ rajta.

26 És kijelentetett néki a Szent Lélek által, hogy 
addig halált nem lát, a míg meg nem látja az 
Úrnak Krisztusát.

27 És õ a Lélek indításából a templomba méne, 
és mikor a gyermek Jézust bevivék szülõi, 
hogy õ érette a törvény szokása szerint 
cselekedjenek,

28 Akkor õ karjaiba vevé õt, és áldá az Istent, és 
monda:

29 Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te 
beszéded szerint, békességben:

30 Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet,
31 A melyet készítettél minden népeknek szeme 

láttára;
32 Világosságul a pogányok megvilágosítására, és 

a te népednek, az Izráelnek dicsõségére.

LUKÁCS 20:42 Holott maga Dávid mondja 
a zsoltárok könyvében: Monda az Úr az én 
Uramnak, ülj az én jobbkezem felõl,

43 Míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá 
zsámolyul.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

Lásd még: #1; #2; #5; Zsoltárok 21:9,10; Zsoltárok 109:29; Zsoltárok 
148:14; Ezékiel 29:21.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 138:4 Magasztal téged, 
Uram, e földnek minden királya, mikor 
meghallják szádnak beszédeit,

5 És énekelnek az Úrnak útairól, mert nagy 
az Úr dicsõsége!

ÉZSAIÁS 49:22 Így szól az Úr Isten: Ímé, 
fölemelem kezemet a népekhez, és elõttök 
zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat 
ölükben, és leányaid vállukon hordoztatnak.

23 És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi 
asszonyaik dajkáid, arczczal a földre borulnak 
elõtted és lábaid porát nyalják; és megtudod, 
hogy én vagyok az Úr, kit a kik várnak, meg 
nem szégyenülnek.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

Lásd még: #1; #5.

B08 A Messiás mindentudása.

ZSOLTÁROK 139:1 Az 
éneklõmesternek, Dávid zsoltára.

2 Te ismered ülésemet és felkelésemet, 
messzirõl érted gondolatomat.

3 Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden 
útamat jól tudod.

4 Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár 
egészen érted azt Uram!
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MÁTÉ 9:4 És Jézus, látva az õ 
gondolataikat, monda: Miért gondoltok 
gonoszt a ti szívetekben?

MÁTÉ 12:36 De mondom néktek: Minden 
hivalkodó beszédért, a mit beszélnek az 
emberek, számot adnak majd az ítélet napján.

37 Mert a te beszédidbõl ismertetel igaznak, és a 
te beszédidbõl ismertetel hamisnak.

LUKÁCS 9:47 Jézus pedig látván az õ szívök 
gondolatát, egy kis gyermeket megfogván, 
maga mellé állatá azt,

LUKÁCS 10:22 Mindent nékem adott az én 
Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak 
az Atya; és kicsoda az Atya, hanem [csak] a 
Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.

JÁNOS 2:24 Maga azonban Jézus nem 
bízza vala magát reájok, a miatt, hogy õ ismeré 
mindnyájokat,

25 És mivelhogy nem szorult rá, hogy valaki 
bizonyságot tegyen az emberrõl; mert magától 
[is] tudta, mi volt az emberben.

JÁNOS 13:21 Mikor ezeket mondja vala 
Jézus, igen nyugtalankodék lelkében, s 
bizonyságot tõn, és monda: Bizony, bizony 
mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul 
engem.

JÁNOS 16:30 Most tudjuk, hogy te 
mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy 
valaki téged megkérdezzen: errõl hiszszük, 
hogy az Istentõl jöttél ki.

JÁNOS 21:17 Monda néki harmadszor 
[is]: Simon, Jónának [fia], szeretsz-é engem? 
Megszomorodék Péter, hogy harmadszor 

[is] mondotta vala néki: Szeretsz-é engem? 
És monda néki: Uram, te mindent tudsz; te 
tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki 
Jézus: Legeltesd az én juhaimat!

1 KORINTUSI 4:5 Azért idõ elõtt 
semmit se ítéljetek, míg el nem jõ az Úr, a ki 
egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, 
másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait; 
és akkor mindenkinek az Istentõl lészen a 
dícsérete.

ZSIDÓKHOZ 4:13 És nincsen oly 
teremtmény, a mely nyilvánvaló nem 
volna elõtte, sõt mindenek meztelenek és 
leplezetlenek annak szemei elõtt, a kirõl mi 
beszélünk.

JELENÉSEK 3:8 Tudom a te dolgaidat (ímé 
adtam elõdbe egy nyitott ajtót, a melyet 
senki be nem zárhat), hogy kevés erõd van, 
és megtartottad az én beszédemet, és nem 
tagadtad meg az én nevemet.

Lásd még: Zsoltárok 17:3; Zsoltárok 44:22; Zsoltárok 94:11; 
Zsoltárok 121:3-8; Zsoltárok 139:23; Példabeszédek 5:21; Prédikátor 
12:14; Ézsaiás 29:15; Ézsaiás 37:28; Jeremiás 12:3; Jeremiás 17:9,10; 

Jeremiás 23:24; Dániel 2:22; Malakiás 3:16; János 4:16-19,28.

B09 A Messiás jelenléte mindenhol.

ZSOLTÁROK 139:7 Hová menjek a te 
lelked elõl és a te orczád elõl hova fussak?

8 Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a 
Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy.

9 Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger 
túlsó szélére szállanék:

10 Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te 
jobbkezed fogna engem.
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MÁTÉ 18:20 Mert a hol ketten vagy 
hárman egybegyûlnek az én nevemben, ott 
vagyok közöttük.

MÁTÉ 28:20 Tanítván õket, hogy 
megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam 
néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden 
napon a világ végezetéig. Ámen!

JÁNOS 1:1 Kezdetben vala az Íge, és az 
Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

JÁNOS 14:20 Azon a napon megtudjátok 
majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti 
én bennem, és én ti bennetek.

KOLOSSÉIAKHOZ 1:17 És Õ elõbb volt 
mindennél, és minden Õ benne áll fenn.

Lásd még: Jeremiás 23:23,24; Mikeás 5:1; Jelenések 21:2,3,10,22,23.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 145:10 Dicsér téged, 
Uram minden teremtményed és áldanak 
téged a te kegyeltjeid.

11 Országodnak dicsõségérõl szólnak, és a te 
hatalmadat beszélik.

12 Hogy tudtul adják az ember fiainak az 
õ hatalmát, és az õ országának fényes 
dicsõségét.

13 A te országod örökre fennálló ország, és a 
te uralkodásod nemzedékrõl nemzedékre.

EFÉZUSIAKHOZ 3:7 A melynek 
szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének 
ajándékából, mely adatott nékem az Õ 
hatalmának munkája szerint.

8 Nékem, minden szentek között a 
legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy 
a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére 
mehetetlen gazdagságát;

1 TIMÓTEUSHOZ 1:17 Az örökkévaló 
királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, 
egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsõség 
örökkön örökké! Ámen.

ZSIDÓKHOZ 13:15 Annakokáért 
õ általa vigyünk dícséretnek áldozatát 
mindenkor Isten elé, azaz az õ nevérõl vallást 
tevõ ajkaknak gyümölcsét.

JELENÉSEK 5:12    Nagy szóval ezt mondván: 
Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erõt 
és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot 
és tisztességet és dicsõséget és áldást.

13 Sõt hallám, hogy minden teremtett állat, a 
mely van a mennyben és a földön, és a föld 
alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben 
van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülõnek 
és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsõség és 
hatalom örökkön örökké.

JELENÉSEK 7:9 Azután látám, és ímé egy 
nagy sokaság, a melyet senki meg nem 
számlálhatott, minden nemzetbõl és ágazatból, 
és népbõl és nyelvbõl; és a királyiszék elõtt 
és a Bárány elõtt állnak vala, fehér ruhákba 
öltözve, és az õ kezeikben pálmaágak;

10 És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az 
idvesség a mi Istenünké, a ki a királyiszékben 
ül, és a Bárányé!

11 Az angyalok pedig mindnyájan a királyiszék, a 
Vének és a négy lelkes állat körül állnak vala, 
és a királyiszék elõtt arczczal leborulának, és 
imádák az Istent,

12 Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsõség és 
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bölcseség és hálaadás és tisztesség és hatalom 
és erõ a mi Istenünknek mind örökkön 
örökké, Ámen.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

16 És a huszonnégy Vén, a ki az Isten elõtt ül az 
õ királyiszékeiben, esék az õ orczájára és imádá 
az Istent,

17 Ezt mondván: Hálát adunk néked Uram, 
mindenható Isten, a ki vagy és a ki valál és a 
ki eljövendõ vagy; mert a te nagy hatalmadat 
kezedhez vetted, és a te országlásodat 
elkezdetted.

JELENÉSEK 12:10 És hallék nagy 
szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: 
Most lett meg az idvesség és az erõ, és a mi 
Istenünknek országa, és az õ Krisztusának 
hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója 
levettetett, ki vádolja vala õket éjjel és nappal 
a mi Istenünk elõtt.

JELENÉSEK 19:5    És a királyiszéktõl szózat 
jöve ki, a mely ezt mondja vala: Dícsérjétek 
a mi Istenünket mindnyájan õ szolgái, a kik 
félitek õt, kicsinyek és nagyok!

6 És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és 
mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erõs 
mennydörgések szavát, mondván: Aleluja! 
mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a 
mindenható.

Lásd még: #1; #2; 1 Korintusi 15:21-28.

E05 A Messiás csodatételei.

ZSOLTÁROK 146:8 Az Úr megnyitja 
a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti 
a meggörnyedteket; szereti az Úr az 
igazakat.

ÉZSAIÁS 35:5 Akkor a vakok szemei 
megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,

MÁTÉ 9:30 És megnyilatkozának azoknak 
szemei; és rájok parancsola Jézus, mondván: 
Meglássátok, senki meg ne tudja!

MÁTÉ 11:5 A vakok látnak, és a sánták 
járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek 
hallanak; a halottak föltámadnak, és a 
szegényeknek evangyéliom hirdettetik;

LUKÁCS 18:42 És Jézus monda néki: Láss, a 
te hited téged megtartott.

JÁNOS 9:10 Mondának azért néki: 
Mimódon nyiltak meg a te szemeid?

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.

APOSTOLOK 26:18 Hogy megnyissad 
szemeiket, hogy setétségbõl világosságra 
és a Sátánnak hatalmából az Istenhez 
térjenek, hogy bûneiknek bocsánatát és a 
megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek 
az én bennem való hit által.

EFÉZUSIAKHOZ 1:18 És világosítsa meg 
értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy 
mi az Õ elhívásának a reménysége, mi az Õ 
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öröksége dicsõségének a gazdagsága a szentek 
között,

1 PÉTER 2:9 Ti pedig választott nemzetség, 
királyi papság, szent nemzet, megtartásra 
való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak 
hatalmas dolgait, a ki a sötétségbõl az õ 
csodálatos világosságára hívott el titeket;

Lásd még: Ézsaiás 42:16,18.

E26 A Messiás megváltja az embereket.

ZSOLTÁROK 147:3 Meggyógyítja a 
megtört szívûeket, és bekötözi sebeiket.

6 Megtartja az Úr a nyomorultakat; a 
gonoszokat földig megalázza.

MÁTÉ 5:5 Boldogok a szelídek: mert õk 
örökségül bírják a földet.

LUKÁCS 4:18 Az Úrnak lelke [van] én 
rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a 
szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, 
elküldött, hogy a töredelmes szívûeket 
meggyógyítsam, hogy a foglyoknak 
szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek 
megnyilását, hogy szabadon bocsássam a 
lesujtottakat,

Lásd még: 1 Péter 5:6.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 147:2 Az Úr építi 
Jeruzsálemet, összegyûjti Izráelnek 
elûzötteit;

13 Mert erõsekké teszi kapuid zárait, [s] 
megáldja benned a te fiaidat.

14 Békességet ád határaidnak, megelégít 
téged a legjobb búzával.

20 Nem tesz így egyetlen néppel sem; 
végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek 
az Urat!

ÉZSAIÁS 11:12 És zászlót emel a pogányok 
elõtt, és összegyûjti Izráel elszéledt fiait, és 
Júdának szétszórt leányait egybegyûjti a 
földnek négy szárnyairól.

ZAKARIÁS 8:3 Ezt mondja az Úr: Megtértem 
a Sionhoz, és Jeruzsálem közepette lakozom, 
és Jeruzsálem igazság városának neveztetik, a 
Seregek Urának hegye pedig szent hegynek.

RÓMAIAKHOZ 3:1 Mi tekintetben 
különb hát a zsidó? vagy micsoda haszna van a 
körülmetélkedésnek?

2 Minden tekintetben sok. Mindenek elõtt, 
hogy az Isten reájok bízta az õ beszédeit.

RÓMAIAKHOZ 11:25 Mert nem akarom, 
hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, 
hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a 
megkeményedés Izráelre nézve [csak] részben 
történt, a meddig a pogányok teljessége 
bemegyen.

26 És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg 
van írva: Eljõ Sionból a Szabadító, és elfordítja 
Jákóbtól a gonoszságokat:
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27 És ez nékik az én szövetségem, midõn 
eltörlöm az õ bûneiket.

Lásd még: #1; #2; #3; Zsoltárok 102:14-17; Máté 16:18; Máté 
19:13,14; Efézusiakhoz 1:10; Efézusiakhoz 2:17-19; Rómaiakhoz 

11:25.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZSOLTÁROK 149:1 Dicsérjétek az 
Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; 
dicsérje õt a kegyesek gyülekezete!

2 Örvendezzen Izráel az õ teremtõjében: 
Sionnak fiai örüljenek az õ királyukban!

3 Dicsérjék az õ nevét tánczczal; dobbal és 
hárfával zengjenek néki.

4 Mert kedveli az Úr az õ népét, a 
szenvedõket szabadulással dicsõíti meg.

5 Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; 
ujjongjanak nyugvó helyökön.

MÁTÉ 21:5 Mondjátok meg Sion 
leányának: Ímhol jõ néked a te királyod, 
alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó 
szamárnak vemhén.

LUKÁCS 19:38 Mondván: Áldott a Király, ki 
jõ az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, 
és dicsõség a magasságban!

ZSIDÓKHOZ 2:12 Mondván: 
Hirdetem a te nevedet az én atyámfiainak, 
az anyaszentegyháznak közepette dícséretet 
mondok néked.

1 PÉTER 1:8 A kit, noha nem láttatok, 
szerettek; a kiben, noha most nem látjátok, de 
hisztek [benne], kibeszélhetetlen és dicsõült 

örömmel örvendeztek:

1 PÉTER 3:4 Hanem a szívnek 
elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek 
romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten 
elõtt.

JELENÉSEK 5:9 És éneklének új éneket, 
mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet 
és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, 
és megváltottál minket Istennek a te véred 
által, minden ágazatból és nyelvbõl és népbõl 
és nemzetbõl,

10 És tettél minket a mi Istenünknek királyokká 
és papokká; és uralkodunk a földön.

JELENÉSEK 19:6    És hallám mintegy nagy 
sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, 
és mintegy erõs mennydörgések szavát, 
mondván: Aleluja! mert uralkodik az Úr, a mi 
Istenünk, a mindenható.

Lásd még: #1; #2; 5 Mózes 7:6,7; 1 Sámuel 12:22; Zsoltárok 
22:23,26; Zsoltárok 33:2,3; Zsoltárok 96:1; Zsoltárok 98:1; Zsoltárok 

100:1-3; Zsoltárok 111:1; Zsoltárok 116:18; Zsoltárok 135:3,4; 
Zsoltárok 144:9; Zsoltárok 150:4; Ézsaiás 42:10; Ézsaiás 54:5; 

Ézsaiás 62:4,5; 1 Péter 5:5.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.

ZSOLTÁROK 149:6 Isten-dicsõítés 
legyen torkukban, kétélû fegyver 
kezeikben;

7 Hogy bosszút álljanak a pogányokon, [és] 
megfenyítsék a nemzeteket!

8 Hogy lánczra fûzzék királyaikat, 
fõembereiket pedig vas-bilincsekbe.

9 Hogy végrehajtsák rajtok a megírott 
ítéletet. Dicsõség ez az õ minden 
kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!
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ZAKARIÁS 14:17 És lészen, hogy a ki 
nem megy fel e föld nemzetségei közül 
Jeruzsálembe, hogy hódoljon a királynak, a 
Seregek Urának: nem lészen azokra esõ.

18 És ha nem megy fel, vagy nem jön fel az 
égyiptomi nemzetség, õ rájok sem lészen; [de] 
lészen az a csapás, a melylyel megcsapkodja az 
Úr a népeket, a kik nem mennek fel a sátorok 
ünnepét megünnepelni.

19 Ez lészen Égyiptomnak büntetése, és 
mindama népek büntetése, a kik nem mennek 
fel a sátorok ünnepét megünnepelni.

1 KORINTUSI 6:2 Nem tudjátok-é, 
hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti 
ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a 
legkisebb dolgokban való ítéletekre?

3 Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk 
ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat?

ZSIDÓKHOZ 4:12 Mert az Istennek 
beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû 
fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az 
ízeknek és a velõknek megoszlásáig, és megítéli 
a gondolatokat és a szívnek indulatait.

JELENÉSEK 1:16    Vala pedig a jobb kezében 
hét csillag; és a szájából kétélû éles kard jõ 
vala ki; és az õ orczája, mint a nap [a mikor] 
fénylik az õ erejében.

JELENÉSEK 3:21    A ki gyõz, megadom annak, 
hogy az én királyiszékembe ûljön velem, a 
mint én is gyõztem és ültem az én Atyámmal 
az õ királyiszékében.

Lásd még: #1; #6; Zsoltárok 96:14; Zsoltárok 145:3-5; Zsoltárok 
148:14; Dániel 7:18,22; Lukács 2:14; Jelenések 19:11-21.
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G04 A Messiás kitölteti a Szellemét.

PÉLDABESZÉDEK 1:23 Térjetek az én 
dorgálásomhoz; ímé közlöm veletek 
az én lelkemet, tudtotokra adom az én 
beszédimet néktek.

JÓEL 2:28 És lészen azután, hogy 
kiöntöm lelkemet minden testre, és 
prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek 
álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat 
látnak.

ZAKARIÁS 12:10 A Dávid házára és Jeruzsálem 
lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és 
könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, 
a kit átszegeztek, és siratják õt, a mint siratják 
az egyetlen fiút, és keseregnek utána, a mint 
keseregnek az elsõszülött után.

APOSTOLOK 2:4 És megtelének 
mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni 
más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik 
szólniok.

APOSTOLOK 2:38 Péter pedig monda 
nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg 
mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a 
bûnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent 
Lélek ajándékát.

Lásd még: Ézsaiás 32:15.

A04 A Messiás öröktol fogva létezik.
D01 A Messiás felkenetése.

PÉLDABESZÉDEK 8:22 Az Úr az õ útának 
kezdetéül szerzett engem; az õ munkái 
elõtt régen.

23 Örök idõktõl fogva felkenettem, kezdettõl, 
a föld kezdetétõl fogva.

24 Még mikor semmi mélységek nem voltak, 
születtem vala; még mikor semmi 
források, vízzel teljesek nem voltak.

25 Minekelõtte a hegyek leülepedtek volna, a 
halmoknak elõtte születtem.

26 Mikor még nem csinálta vala a földet és a 
mezõket, és a világ porának kezdetét.

27 Mikor készíté az eget, ott valék; mikor 
felveté a mélységek színén a kerekséget;

28 Mikor megerõsíté a felhõket ott fenn, 
mikor erõsekké lõnek a mélységeknek 
forrásai;

29 Mikor felveté a tengernek határit, hogy 
a vizek át ne hágják az õ parancsolatját, 
mikor megállapítá e földnek 
fundamentomait:

JÁNOS 1:1 Kezdetben vala az Íge, és az 
Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

2 Ez kezdetben az Istennél vala.
3 Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem 

lett, a mi lett.
4 Õ benne vala az élet, és az élet vala az emberek 

világossága;

JÁNOS 17:5 És most te dicsõíts meg 
engem, Atyám, te magadnál azzal a 
dicsõséggel, a melylyel bírtam te nálad a világ 
létele elõtt.

JÁNOS 17:24 Atyám, a kiket nékem adtál, 
akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én 

PÉLDABESZÉDEK 

példabeszédek 1 példabeszédek 8



171

velem legyenek; hogy megláthassák az én 
dicsõségemet, a melyet nékem adtál: mert 
szerettél engem e világ alapjának felvettetése 
elõtt.

KOLOSSÉIAKHOZ 1:15 A ki képe a 
láthatatlan Istennek, minden teremtménynek 
elõtte született;

16 Mert Õ benne teremtetett minden, a mi 
van a mennyekben és a földön, láthatók 
és láthatatlanok, akár királyi székek, 
akár uraságok, akár fejedelemségek, akár 
hatalmasságok; mindenek Õ általa és Õ reá 
nézve teremttettek;

17 És Õ elõbb volt mindennél, és minden Õ 
benne áll fenn.

18 És Õ a feje a testnek, az egyháznak: a ki a 
kezdet, elsõszülött a halottak közül; hogy 
mindenekben Õ legyen az elsõ;

19 Mert tetszett [az Atyának,] hogy Õ benne 
lakozzék az egész teljesség;

ZSIDÓKHOZ 1:1 Minekutána az Isten 
sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az 
atyáknak a próféták által, ez utolsó idõkben 
szólott nékünk Fia által,

2 A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a 
világot is teremtette,

3 A ki az õ dicsõségének visszatükrözõdése, 
és az õ valóságának képmása, a ki hatalma 
szavával fentartja a mindenséget, a ki minket 
bûneinktõl megtisztítván, üle a Felségnek 
jobbjára a magasságban,

4 Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, a 
mennyivel különb nevet örökölt azoknál.

5 Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: 
Én Fiam vagy te, én ma szûltelek téged? és ismét: 
Én leszek néki Atyja és õ lesz nékem Fiam?

Lásd még: 1 Mózes 1:26; Zsoltárok 2:6; Mikeás 5:1; Efézusiakhoz 
1:10,11; János 1:1,2.

A05 A Messiás kapcsolata az Atyjával.

PÉLDABESZÉDEK 8:29 Mikor felveté 
a tengernek határit, hogy a vizek át 
ne hágják az õ parancsolatját, mikor 
megállapítá e földnek fundamentomait:

30 Mellette valék mint kézmíves, és 
gyönyörûsége valék mindennap, játszva õ 
elõtte minden idõben.

31 Játszva az õ földének kerekségén, és 
gyönyörûségem[et] [lelve ]az emberek 
fiaiban.

MÁTÉ 3:16 És Jézus megkeresztelkedvén, 
azonnal kijöve a vízbõl; és ímé az egek 
megnyilatkozának néki, és õ látá az Istennek 
Lelkét alájõni mintegy galambot és õ reá 
szállani.

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

JÁNOS 1:1 Kezdetben vala az Íge, és az 
Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

2 Ez kezdetben az Istennél vala.
3 Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem 

lett, a mi lett.

JÁNOS 1:18 Az Istent soha senki nem 
látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében 
van, az jelentette ki [õt.]

JÁNOS 4:34 Monda nékik Jézus: Az 
én eledelem az, hogy annak akaratját 
cselekedjem, a ki elküldött engem, és az õ 
dolgát elvégezzem.

JÁNOS 5:19 Felele azért Jézus, és monda 
nékik: Bizony, bizony mondom néktek: a 
Fiú semmit sem tehet önmagától, hanem 
ha látja cselekedni az Atyát, mert a miket az 
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cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképen a Fiú 
is cselekszi.

20 Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent 
megmutat néki, a miket õ maga cselekszik; és 
ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, 
hogy ti csudálkozzatok.

Lásd még: Zsoltárok 40:7-9; Ézsaiás 42:1; Máté 17:5; János 12:28; 
János 13:1; János 16:28; 2 Korintusi 8:9.

B01 A Messiás Isten Fia.

PÉLDABESZÉDEK 30:4 Kicsoda ment 
fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? 
Kicsoda fogta össze a szelet az õ markába? 
Kicsoda kötötte a vizet az õ köntösébe? Ki 
állapította meg a földnek minden határit? 
Kicsoda ennek neve? Avagy kicsoda ennek 
fiának neve, ha tudod?

ÉZSAIÁS 9:6 Mert egy gyermek születik 
nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ 
vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, 
tanácsosnak, erõs Istennek, örökkévalóság 
atyjának, békesség fejedelmének!

JEREMIÁS 23:6 Az õ idejében megszabadul 
Júda, és Izráel bátorságosan lakozik, és ez lesz 
az õ neve, a melylyel nevezik õt: Az Úr a mi 
igazságunk!

JÁNOS 1:1 Kezdetben vala az Íge, és az 
Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

JÁNOS 1:18 Az Istent soha senki nem 
látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében 
van, az jelentette ki [õt.]

JÁNOS 3:13 És senki sem ment fel a 

mennybe, hanemha az, a ki a mennybõl 
szállott alá, az embernek Fia, a ki a mennyben 
van.

EFÉZUSIAKHOZ 4:9 (Az pedig, hogy 
fölment, mit jelentene mást, mint hogy elõbb 
le is szállott a föld alsóbb részeire?

10 A ki leszállott vala, ugyanaz, a ki fel is ment, 
feljebb minden egeknél, hogy mindeneket 
betöltsön.)

Lásd még: 5 Mózes 30:3; Birák 13:18; Jób 38:4; Zsoltárok 2:7; 
Jeremiás 7:14; Máté 1:21-23; János 6:46; Rómaiakhoz 10:6,7.

     

PÉLDABESZÉDEK 
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B18 A Messiás szentsége, szépsége és 
dicsosége.

ÉNEKEK ÉNEKE 5:16 Az õ ínye 
édességek,

ZSOLTÁROK 45:1 Az éneklõmesternek 
a sosannimra, Kóráh fiainak tanítása; ének a 
szerelmetesrõl.

JÁNOS 3:29 A kinek jegyese van, võlegény 
az; a võlegény barátja pedig, a ki ott áll és 
hallja õt, örvendezve örül a võlegény szavának. 
Ez az én örömem immár betelt.

GALATÁKHOZ 2:20 Krisztussal együtt 
megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, 
hanem él bennem a Krisztus; a mely életet 
pedig most testben élek, az Isten Fiában való 
hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát 
adta érettem.

1 JÁNOS 4:16 És mi megismertük és 
elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. 
Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, 
az Istenben marad, és az Isten [is] õ benne.

Lásd még: Énekek Éneke 1:2; Énekek Éneke 2:16; Énekek Éneke 6:3; 
Máté 11:19; Máté 26:50; Lukács 7:34; Jakab 2:23.

ÉNEKEK ÉNEKE

énekek éneke 5
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E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 2:2 Lészen az utolsó idõkben, 
hogy erõsen fog állani az Úr házának 
hegye, hegyeknek felette, és magasabb 
lészen a halmoknál, és özönleni fognak 
hozzá minden pogányok;

3 És eljönnek sok népek, mondván: 
Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób 
Istenének házához, hogy megtanítson 
minket az Õ útaira, és mi járjunk az Õ 
ösvényein, mert tanítás Sionból jõ, és 
Jeruzsálembõl az Úrnak beszéde;

ZSOLTÁROK 22:28 Megemlékeznek és 
megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, 
és leborul elõtted a pogányok minden 
nemzetsége.

29  Mert az ùré a királyi hatalom, uralkodik a 
pogányokon is.

ÉZSAIÁS 49:22 Így szól az Úr Isten: Ímé, 
fölemelem kezemet a népekhez, és elõttök 
zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat 
ölükben, és leányaid vállukon hordoztatnak.

23 És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi 
asszonyaik dajkáid, arczczal a földre borulnak 
elõtted és lábaid porát nyalják; és megtudod, 
hogy én vagyok az Úr, kit a kik várnak, meg 
nem szégyenülnek.

JEREMIÁS 3:17 Abban az idõben Jeruzsálemet 
hívják majd az Úr királyiszékének, és 
minden nemzet oda gyülekezik az Úr nevéért 
Jeruzsálembe, és nem követik többé gonosz 
szívöknek makacsságát.

ZAKARIÁS 8:20 Ezt mondja a Seregeknek Ura: 
Még lesz [idõ,] a mikor népek jõnek el, és sok 

városoknak lakói.
21 És egyiknek lakói a másikhoz mennek, 

mondván: Menten menjünk el az Úr 
orczájának engesztelésére, és a Seregek Urának 
keresésére; én is elmegyek!

22 És eljõnek sok népek és erõs nemzetek 
Jeruzsálembe a Seregek Urának keresésére, és 
az Úr orczájának engesztelésére.

23 Ezt mondja a Seregeknek Ura: E napokban 
lesz az, hogy a minden nyelvû pogányok 
közül tíz ember ragad egy zsidó férfiúba s 
ragad annak ruhája szélébe, mondván: Hadd 
menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek 
van az Isten!

JÁNOS 6:45 Meg van írva a prófétáknál: 
És mindnyájan Istentõl tanítottak lesznek. 
Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én 
hozzám jõ.

APOSTOLOK 1:8 Hanem vesztek 
erõt, minekutána a Szent Lélek eljõ reátok: 
és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, 
mint az egész Júdeában és Samariában és a 
földnek mind végsõ határáig.

RÓMAIAKHOZ 15:18 Mert nem 
merek szólni semmirõl, a mit nem Krisztus 
cselekedett volna általam a pogányoknak 
engedelmességére, szóval és tettel.

1 JÁNOS 2:27 És az a kenet, a melyet ti 
kaptatok tõle, bennetek marad, és [így] nincs 
szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; 
hanem a mint az a kenet megtanít titeket 
mindenre, úgy igaz [is] az és nem hazugság, és 
a miként megtanított titeket, úgy maradjatok 
õ benne.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 

ÉZSAIÁS
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is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

JELENÉSEK 12:10 És hallék nagy 
szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: 
Most lett meg az idvesség és az erõ, és a mi 
Istenünknek országa, és az õ Krisztusának 
hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója 
levettetett, ki vádolja vala õket éjjel és nappal 
a mi Istenünk elõtt.

JELENÉSEK 15:4    Ki ne félne téged, Uram! 
és [ki] ne dicsõítené a te nevedet? mert csak 
egyedül vagy szent. Mert eljõnek mind a 
pogányok és lehajolnak elõtted; mert a te 
ítéleteid nyilvánvalókká lettek.

JELENÉSEK 17:14 Ezek a Bárány ellen 
viaskodnak, és a Bárány meggyõzi õket, mert 
uraknak Ura és királyoknak Királya; és az õ 
vele való hivatalosok és választottak és hívek 
[is.]

JELENÉSEK 21:10 És elvive engem 
lélekben egy nagy és magas hegyre és 
megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent 
Jeruzsálemet, a mely Istentõl szállott alá a 
mennybõl.

Lásd még: Zsoltárok 2:8; Zsoltárok 72:8,11,17-19; Zsoltárok 86:9; 
Zsoltárok 89:16-18; Zsoltárok 110:2; Ézsaiás 2:2,3; Ézsaiás 11:10; 

Ézsaiás 27:15; Ézsaiás 30:29; Ézsaiás 49:6,7; Ézsaiás 50:4,5; Ézsaiás 
51:4,5; Ézsaiás 54:13; Ézsaiás 55:5; Ézsaiás 60:3-14; Jeremiás 
16:19; Jeremiás 31:6; Jeremiás 50:4,5; Dániel 2:44,45; Dániel 

7:14,18,22,27; Hóseás 2:23; Ámos 9:11,12; Mikeás 4:1-3; Sofoniá 
3:9,10; Zakariás 2:11; Zakariás 8:3; Zakariás 14:9; Malakiás 1:11; 

Malakiás 3:12; Apostolok 13:46-48; Rómaiakhoz 10:18; Jelenések 20.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 2:4 Ki ítéletet tesz a pogányok 
között, és bíráskodik sok nép felett; 
és csinálnak fegyvereikbõl kapákat, és 
dárdáikból metszõkéseket, és nép népre 
kardot nem emel, és hadakozást többé 
nem tanul.

ÉZSAIÁS 60:18 Nem hallatik többé 
erõszaktétel földeden, pusztítás és romlás 
határaidban, és a szabadulást hívod 
kõfalaidnak, és kapuidnak a dicsõséget.

ZAKARIÁS 9:10 És kivesztem a szekeret 
Efraimból és a lovat Jeruzsálembõl, kivesztem 
a harczi kézívet is, és békességet hirdet a 
pogányoknak; és uralkodik tengertõl tengerig, 
és a folyamtól a föld határáig.

JÁNOS 5:22 Mert az Atya nem ítél senkit, 
hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;

23 Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként 
tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem 
tiszteli az Atyát, a ki elküldte õt.

APOSTOLOK 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 õt halottaiból.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

ÉZSAIÁS
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JELENÉSEK 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.

Lásd még: 1 Sámuel 2:10; Zsoltárok 46:10; Zsoltárok 72:3-7; Zsoltárok 
82:8; Zsoltárok 96:13; Zsoltárok 110:6; Ézsaiás 9:6; Ézsaiás 11:3-9; 

Ézsaiás 60:17; Hóseás 2:19; Jóel 3:10; Mikeás 4:3; Jelenések 20.

B21 A Messiás a fény.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 2:5 Jákóbnak háza! jertek 
járjunk az Úrnak világosságában!

ÉZSAIÁS 30:26 És a holdnak fénye olyan 
lesz, mint a napnak fénye, és a napnak 
fénye hétszer nagyobb lesz, olyan, mint hét 
napnak napfénye; ama napon, a melyen az 
Úr beköti népe romlását, és vereségének sebét 
meggyógyítja!

ÉZSAIÁS 49:6 Így szól: Kevés az, hoggy 
nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek 
megépítésére és Izráel megszabadultjainak 
visszahozására: sõt a népeknek is világosságul 
adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!

LUKÁCS 1:79 Hogy megjelenjék azoknak, 
a kik a sötétségben és a halálnak árnyékában 
ülnek; hogy igazgassa a mi lábainkat a 
békességnek útjára!

JÁNOS 8:12 Ismét szóla azért hozzájok 
Jézus, mondván: Én vagyok a világ 
világossága: a ki engem követ, nem járhat 
a sötétségben, hanem övé lesz az életnek 
világossága.

JÁNOS 12:35 Monda azért nékik Jézus: 
Még egy kevés ideig veletek van a világosság. 
Járjatok, a míg világosságotok van, hogy 
sötétség ne lepjen meg titeket: és a ki a 
sötétségben jár, nem tudja, hová megy.

36 Míg a világosságotok megvan, higyjetek 
a világosságban, hogy a világosság fiai 
legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, 
elrejtõzködék elõlük.

RÓMAIAKHOZ 13:12 Az éjszaka elmúlt, 
a nap pedig elközelgett; vessük el azért a 
sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a 
világosság fegyvereit.

EFÉZUSIAKHOZ 5:8 Mert valátok régen 
sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint 
világosságnak fiai úgy járjatok.

9 (Mert a világosságnak gyümölcse minden 
jóságban és igazságban és valóságban van),

1 TESSZALONIKA 5:5 Ti mindnyájan 
világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem 
vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!

6 Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem 
legyünk éberek és józanok.

1 JÁNOS 1:7 Ha pedig a világosságban 
járunk, a mint õ maga a világosságban 
van: közösségünk van egymással, és Jézus 
Krisztusnak, az õ Fiának vére megtisztít 
minket minden bûntõl.

JELENÉSEK 21:23 És a városnak 
nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy 
világítsanak benne; mert az Isten dicsõsége 
megvilágosította azt, és annak szövétneke a 
Bárány.

24 És a pogányok, a kik megtartatnak, annak 
világosságában járnak; és a föld királyai az õ 

ÉZSAIÁS
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dicsõségöket és tisztességöket abba viszik.

Lásd még: Zsoltárok 18:30; Zsoltárok 89:16; Ézsaiás 2:3; Ézsaiás 
42:6,16; Ézsaiás 50:10; Ézsaiás 51:4; Ézsaiás 60:1,3,19,20; Zakariás 

14:6,7.

A07 O lesz Izrael Messiása.
B14 A Messiás ismerteti Isten dicsoségét.
E16 A Messiás megáldja a népét.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H11 A Messiás megdicsoül.
     
ÉZSAIÁS 4:2 És lészen, hogy a ki 

Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben 
megmarad, szentnek mondatik, minden, 
valaki Jeruzsálemben az élõk közé 
beiratott.

JEREMIÁS 23:5 Ímé, eljõnek a napok, azt 
mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz 
magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen 
cselekszik és méltányosságot és igazságot 
cselekszik e földön.

6 Az õ idejében megszabadul Júda, és Izráel 
bátorságosan lakozik, és ez lesz az õ neve, a 
melylyel nevezik õt: Az Úr a mi igazságunk!

JÓEL 3:18 És majd azon a napon a 
hegyek musttal csepegnek és a halmok tejjel 
folynak, és a Júda minden medre bõ vízzel 
ömledez, és forrás fakad az Úrnak házából, és 
megöntözi a Sittimnek völgyét.

ZAKARIÁS 6:12 És szólj néki, mondván: Ezt 
mondja a Seregeknek Ura, mondván: Ímé, egy 
férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad 
belõle, és megépíti az Úrnak templomát!

13 Mert õ fogja megépíteni az Úrnak templomát, 
és nagy lesz az õ dicsõsége, és ülni és uralkodni 

fog az õ székében, és pap is lesz az õ székében, 
és békesség tanácsa lesz kettõjük között.

LUKÁCS 1:30 És monda néki az angyal: Ne 
félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.

31 És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, 
és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK.

32 Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának 
hivattatik; és néki adja az Úr Isten a 
Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

JÁNOS 15:5 Én vagyok a szõlõtõ, ti a 
szõlõvesszõk: A ki én bennem marad, én 
pedig õ benne, az terem sok gyümölcsöt: mert 
nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

GALATÁKHOZ 5:22 De a Léleknek 
gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, 
béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség, 
mértékletesség.

JELENÉSEK 22:2 Az õ utczájának közepén. 
És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, 
mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden 
hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a 
pogányok gyógyítására valók.

Lásd még: #1; #2; #3; Máté 24:22; János 1:14; János 15:2-4,8,16; 2 
Korintusi 4:6; Kolosséiakhoz 1:10; 2 Péter 1:16; Jelenések 7:9-14.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 4:3 Ha elmosta az Úr Sion 
leányainak undokságát, és Jeruzsálem 
vérét eltisztítá belõle az ítélet lelkével, a 
megégetés lelkével:

ÉZSAIÁS
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JÓEL 3:16 Az Úr pedig megharsan 
a Sionról és megzendül Jeruzsálembõl, és 
megrendülnek az egek és a föld; de az Úr az õ 
népének oltalma és az Izráel fiainak erõssége!

17 És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti 
Istenetek, a ki a Sionon lakozom, az én szent 
hegyemen. És szentté lészen Jeruzsálem, és 
idegenek nem vonulnak át többé rajta.

ZAKARIÁS 14:20    Azon a napon a lovak 
csengettyûin is ez lesz: Az Úrnak szenteltetett. 
És a fazekak az Úrnak házában olyanokká 
lesznek, mint az oltár elõtt való medenczék.

21 És Jeruzsálemben és Júdában minden fazék a 
Seregek Urának szenteltetik, és eljõnek mind, 
a kik áldozni akarnak, és választanak közülök 
és fõznek azokban; és nem lészen többé 
Kananeus a Seregek Urának házában e napon.

RÓMAIAKHOZ 11:16 Ha pedig a zsenge 
szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az 
ágak is [azok.]

RÓMAIAKHOZ 11:26 És így az egész 
Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljõ 
Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a 
gonoszságokat:

27 És ez nékik az én szövetségem, midõn 
eltörlöm az õ bûneiket.

EFÉZUSIAKHOZ 1:4 A szerint, a mint 
magának kiválasztott minket Õ benne a világ 
teremtetése elõtt, hogy legyünk mi szentek és 
feddhetetlenek Õ elõtte szeretet által,

EFÉZUSIAKHOZ 5:26 Hogy azt 
megszentelje, megtisztítván a víznek 
feredõjével az íge által,

27 Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsõségben 
az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplõ, 

vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem 
hogy legyen szent és feddhetetlen.

ZSIDÓKHOZ 12:14 Kövessétek 
mindenki irányában a békességet és a 
szentséget, a mely nélkül senki sem látja meg 
az Urat:

ZSIDÓKHOZ 12:22 Hanem járultatok 
Sion hegyéhez, és az élõ Istennek városához, 
a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok 
ezreihez,

JELENÉSEK 3:5 A ki gyõz, az fehér ruhákba 
öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet 
könyvébõl, és vallást teszek annak nevérõl az 
én Atyám elõtt és az õ angyalai elõtt.

JELENÉSEK 13:8    Annakokáért imádják õt a 
földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs 
beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, 
a ki megöletett, e világ alapítása óta.

JELENÉSEK 17:8    A fenevad, a melyet 
láttál, volt és nincs; és a mélységbõl jõ fel 
és megy a veszedelemre. És a föld lakosai 
csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az 
életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a 
fenevadat, a mely vala és nincs, noha van.

JELENÉSEK 20:15 És ha valaki nem 
találtatott beírva az élet könyvében, a tûznek 
tavába vetteték.

JELENÉSEK 21:27 És nem megy abba 
be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot 
és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik 
beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.

JELENÉSEK 22:15 De kinn 

ÉZSAIÁS

ezsaiás 4 ezsaiás 4



179

[maradnak] az ebek és a bûbájosok, és a 
paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók 
és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.

Lásd még: #1; #2; 2 Mózes 32:32,33; 5 Mózes 12:7,12; Ezékiel 13:9; 
Ezékiel 43:12; Ezékiel 44:9; Zakariás 1:17; Máté 21:12,13; Lukács 
10:20; János 17:17; Apostolok 13:48; 1 Korintusi 3:16; 1 Korintusi 
6:9-11; Efézusiakhoz 2:19-22; Filippiekhez 4:3; Kolosséiakhoz 3:12; 

1 Péter 2:9; Jelenések 18:11-15.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 4:4 Akkor teremteni fog az 
Úr Sion hegyének minden helye fölé és 
gyülekezetei fölé nappal felhõt és ködöt, 
s lángoló tûznek fényességét éjjel; mert ez 
egész dicsõségen oltalma lészen;

5 És sátor lészen árnyékul nappal a hõség 
ellen, s oltalom és rejtek szélvész és esõ 
elõl.

ZSOLTÁROK 87:2 Szereti az Úr 
Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak 
minden hajlékát.

3 Dicsõséges dolgokat beszélnek felõled, te 
Istennek városa! Szela.

ÉZSAIÁS 31:5 Mint repesõ madarak, 
úgy oltalmazza a seregek Ura Jeruzsálemet, 
oltalmazván megszabadítja, kimélvén 
megmenti.

ÉZSAIÁS 33:20 Lássad Siont, ünnepeinknek 
városát, szemeid nézzék Jeruzsálemet, mint 
nyugalom hajlékát, mint sátort, mely nem 
vándorol, melynek szegei soha ki nem 
húzatnak, s kötelei soha el nem szakadnak;

EZÉKIEL 36:25 És hintek reátok tiszta 
vizet, hogy megtisztuljatok, minden 

tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól 
megtisztítlak titeket.

26 És adok néktek új szívet, és új lelket adok 
belétek, és elveszem a kõszívet testetekbõl, és 
adok néktek hússzívet.

27 És az én lelkemet adom belétek, és azt 
cselekszem, hogy az én parancsolatimban 
járjatok és az én törvényeimet megõrizzétek és 
betöltsétek.

28 És laktok azon a földön, melyet adtam 
atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én 
leszek néktek Istenetek.

29 És megtartalak titeket minden 
tisztátalanságotoktól, és elõhívom a gabonát 
és megsokasítom azt, és nem adok reátok 
éhséget.

ZAKARIÁS 12:8 Azon a napon oltalma lészen 
az Úr Jeruzsálem lakosának, és azon a napon 
olyan lesz köztök a legalábbvaló, mint Dávid, 
a Dávid háza pedig, mint az Isten, mint az 
Úrnak angyala õ elõttök.

ZAKARIÁS 13:1 Azon a napon kútfõ fakad a 
Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak a bûn 
és tisztátalanság ellen.

2 És lészen azon a napon, így szól a Seregeknek 
Ura: Kivesztem a bálványok neveit e 
földrõl, és emlegetni sem fogják többé; sõt a 
prófétákat és a fertelmes lelket is kiszaggatom 
e földrõl.

MÁTÉ 3:11 Én ugyan vízzel keresztellek 
titeket megtérésre, de a ki utánam jõ, erõsebb 
nálamnál, a kinek saruját hordozni sem 
vagyok méltó; õ Szent Lélekkel és tûzzel 
keresztel majd titeket.

12 A kinek szóró lapát van az õ kezében, és 
megtisztítja az õ szérûjét; és az õ gabonáját 
csûrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti 
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olthatatlan tûzzel.

JÁNOS 16:8 És az, mikor eljõ, megfeddi a 
világot bûn, igazság és ítélet tekintetében:

9 Bûn tekintetében, hogy nem hisznek én 
bennem;

10 És igazság tekintetében, hogy én az én 
Atyámhoz megyek, és többé nem láttok 
engem;

11 Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak 
fejedelme megítéltetett.

1 KORINTUSI 6:11 Ilyenek voltatok 
pedig némelyek, de megmosattattatok, de 
megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr 
Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.

JELENÉSEK 1:5 És a Jézus Krisztustól, a 
ki a hû tanúbizonyság, a halottak közül az 
elsõszülött, és a föld királyainak fejedelme. 
Annak, a ki minket szeretett, és megmosott 
bennünket a mi bûneinkbõl az õ vére által,

JELENÉSEK 7:14    És mondék néki: Uram, te 
tudod. És monda nékem: Ezek azok, a kik 
jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták 
az õ ruháikat, és megfehérítették ruháikat a 
Bárány vérében.

JELENÉSEK 14:1    És látám, és ímé egy Bárány 
áll vala Sion hegyén, és õ vele száznegyvennégy 
ezeren, a kiknek homlokán írva vala az õ 
Atyjának neve.

Lásd még: #1; #2; #5; 2 Mózes 13:21,22; Zsoltárok 27:5; Zsoltárok 
78:14; Zsoltárok 91:1; Példabeszédek 18:10; Ézsaiás 25:4; Ézsaiás 

26:20; Ézsaiás 37:35; Jeremiás 16:19; Ezékiel 11:16; Ezékiel 16:6-9; 
Ezékiel 22:15,18-22; Ezékiel 24:7-14; Jóel 3:16-21; Zakariás 2:5-10; 

Máté 18:20; Máté 23:37; Máté 28:20; Jelenések 7:15,16; Jelenések 
11:15; Jelenések 20.

A08 A Messiás nevei és tisztségei.
F03 A Messiás el lesz utasítva.

ÉZSAIÁS 5:1 Hadd énekelek 
kedvesemrõl, szerelmesemnek énekét az 
Õ szõlõjérõl! Kedvesemnek szõlõje van 
nagyon kövér hegyen;

2 Felásta és megtisztítá kövektõl, nemes 
vesszõt plántált belé, és közepére tornyot 
építtetett, sõt benne már sajtót is 
vágatott; és várta, hogy majd jó szõlõt 
terem, és az vadszõlõt termett!

ZSOLTÁROK 80:15 Oh Seregek Istene! 
kérlek, térj vissza, tekints alá az egekbõl és lásd 
és tekintsd meg e szõlõtõt!

16 És a csemetét, a mit jobbod ültetett, a sarjat, 
melyet felneveltél!

JEREMIÁS 2:21 Pedig én úgy plántállak vala el 
téged, mint nemes szõlõvesszõt, mindenestõl 
hûséges magot: mimódon változtál hát nékem 
idegen szõlõtõnek fattyú hajtásává?

MÁTÉ 21:33 Más példázatot halljatok: 
Vala egy házigazda, a ki szõlõt plántála, és azt 
gyepûvel körülvevé, sajtót ása le benne, és 
tornyot építe, és kiadá azt munkásoknak, és 
elutazék.

34 Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett vala, 
elküldé szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék 
át az õ gyümölcsét.

35 És a munkások megfogván az õ szolgáit, 
az egyiket megverék, a másikat megölék, a 
harmadikat pedig megkövezék.

36 Ismét külde más szolgákat, többet mint elõbb; 
és azokkal is úgy cselekedének.

37 Utoljára pedig elküldé azokhoz a maga fiát, 
ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni.

38 De a munkások, meglátván a fiút, mondának 
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magok közt: Ez az örökös; jertek, öljük meg 
õt, és foglaljuk el az õ örökségét.

39 És megfogván õt, kiveték a szõlõn kívül és 
megölék.

JÁNOS 3:29 A kinek jegyese van, võlegény 
az; a võlegény barátja pedig, a ki ott áll és 
hallja õt, örvendezve örül a võlegény szavának. 
Ez az én örömem immár betelt.

JÁNOS 15:1 Én vagyok az igazi szõlõtõ, és 
az én Atyám a szõlõmûves.

Lásd még: 5 Mózes 32:32,33; Zsoltárok 80:8; Énekek Éneke 2:8,16; 
Énekek Éneke 5:2,16; Énekek Éneke 6:3; Ézsaiás 5:7; Ézsaiás 27:2,3; 
Hóseás 10:1; Márk 12:1-9; Lukács 13:7; János 2:1-11; Rómaiakhoz 

9:4,5.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 6:1 A mely esztendõben 
meghala Uzziás király, látám az Urat ülni 
magas és felemeltetett székben, és palástja 
betölté a templomot;

2 Szeráfok állanak vala felette: 
mindeniknek hat-hat szárnya vala: 
kettõvel orczáját fedé be, kettõvel lábait 
fedé be, és kettõvel lebegett;

3 És kiált vala egy a másiknak, és mondá: 
Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes 
mind a [széles] föld az õ dicsõségével!

4 És megrendülének az ajtó küszöbei a 
kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel.

MÁTÉ 25:31 Mikor pedig eljõ az embernek 
Fia az õ dicsõségében, és õ vele mind a szent 
angyalok, akkor beül majd az õ dicsõségének 
királyiszékébe.

JELENÉSEK 4:11    Méltó vagy Uram, hogy 
végy dicsõséget és tisztességet és erõt; mert 
te teremtettél mindent, és a te akaratodért 
vannak és teremttettek.

JELENÉSEK 15:3    És énekelik vala Mózesnek 
az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak 
énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak 
a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak 
és igazak a te útaid, óh szentek Királya!

4 Ki ne félne téged, Uram! és [ki] ne dicsõítené 
a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. 
Mert eljõnek mind a pogányok és lehajolnak 
elõtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká 
lettek.

Lásd még: #1; 2 Mózes 24:10,11; 4 Mózes 12:8; 1 Királyok 8:10,11; 
Zsoltárok 24:7-10; Ezékiel 1:25-28; Dániel 7:9; János 1:18; 1 

Timóteushoz 6:16; Jelenések 4:1-11; Jelenések 5:1,7; Jelenések 6:16; 
Jelenések 7:11,12.

F14 A Messiásban nem hisznek.

ÉZSAIÁS 6:9 És monda: Menj, és 
mondd ezt e népnek: Hallván halljatok 
és ne értsetek, s látván lássatok és ne 
ismerjetek;

10 Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit 
dugd be, és szemeit kend be: ne lásson 
szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen 
szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne 
gyógyuljon.

JÁNOS 12:39 Azért nem hihetnek vala, 
mert ismét monda Ésaiás:

40 Megvakította az õ szemeiket, és 
megkeményítette az õ szívöket; hogy 
szemeikkel ne lássanak és szívökkel ne 
értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne 
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gyógyítsam õket.
41 Ezeket mondá Ésaiás, a mikor látá az õ 

dicsõségét; és beszéle õ felõle.

APOSTOLOK 28:24 És némelyek 
hivének az õ beszédének, mások nem hivének.

25 Mivel pedig nem egyezének meg egymással, 
eloszlának, miután Pál ez egy szót mondá: Jól 
szólott a Szent Lélek Ésaiás próféta által a mi 
atyáinknak, mondván:

26 Eredj el a néphez és mondd: Hallván 
halljátok, és ne értsetek; és nézvén nézzetek, és 
ne lássatok!

27 Mert megkövéredett e népnek szíve, és 
füleikkel nehezen hallanak, és szemeiket 
behunyják; hogy szemeikkel ne lássanak, 
füleikkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek és 
meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam õket.

Lásd még: 5 Mózes 2:30; Ézsaiás 6:5; Ézsaiás 29:10,13; Ézsaiás 
30:8-11; Ézsaiás 63:17; Ezékiel 3:6-11; Hóseás 1:9; Máté 13:14,15; 
Márk 4:12; Lukács 8:10; Apostolok 28:26,27; Rómaiakhoz 11:8; 2 

Korintusi 2:16.

B03 A Messiás az Emberfia.
C04 A Messiás élete az elso megjelenéséig.
     
ÉZSAIÁS 7:14 Ezért ád jelt néktek az Úr 

maga: Ímé, a szûz fogan méhében, és szül 
fiat, s nevezi azt Immánuelnek,

15 Ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a 
gonoszt megvetni, és a jót választani;

16 Mert mielõtt e gyermek megtanulná 
megvetni a gonoszt, és a jót választani, 
elpusztul a föld, melynek két királyától te 
reszketsz.

MÁTÉ 1:20 Mikor pedig ezeket magában 
elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban 

megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak 
fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te 
feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a 
Szent Lélektõl van az.

21 Szûl pedig fiat, és nevezd annak nevét 
Jézusnak, mert õ szabadítja meg az õ népét 
annak bûneibõl.

22 Mindez pedig azért lõn, hogy beteljesedjék, a 
mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így 
szól:

23 Ímé a szûz fogan méhében és szûl fiat, és 
annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt 
jelenti: Velünk az Isten.

MÁTÉ 16:15 Monda nékik: Ti pedig kinek 
mondotok engem?

16 Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a 
Krisztus, az élõ Istennek Fia.

MÁTÉ 18:20 Mert a hol ketten vagy 
hárman egybegyûlnek az én nevemben, ott 
vagyok közöttük.

MÁTÉ 28:20 Tanítván õket, hogy 
megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam 
néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden 
napon a világ végezetéig. Ámen!

LUKÁCS 1:30 És monda néki az angyal: Ne 
félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.

31 És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, 
és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK.

32 Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának 
hivattatik; és néki adja az Úr Isten a 
Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

34 Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon 
lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?

35 És felelvén az angyal, monda néki: A Szent 
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Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje 
árnyékoz meg téged; azért a mi születik is 
szentnek hivatik, Isten Fiának.

JÁNOS 1:15 János bizonyságot tett õ 
róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kirõl 
mondám: A ki utánam jõ, elõttem lett, mert 
elõbb volt nálamnál.

JÁNOS 14:15 Ha engem szerettek, az én 
parancsolataimat megtartsátok.

16 És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád 
néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

17 Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem 
fogadhat, mert nem látja õt és nem ismeri 
õt; de ti ismeritek õt, mert nálatok lakik, és 
bennetek marad.

JELENÉSEK 21:3    És hallék nagy szózatot, a 
mely ezt mondja vala az égbõl: Ímé az Isten 
sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és 
azok az õ népei lesznek, és maga az Isten lesz 
velök, az õ Istenök.

Lásd még: 1 Mózes 3:15; Ézsaiás 9:5; Lukács 2:40-52; János 1:1,2,14; 
1 Timóteushoz 3:16.

E25 A Messiásban hinni fognak és dicsérni 
fogják Ot.

F03 A Messiás el lesz utasítva.

ÉZSAIÁS 8:13 A seregek Urát: Õt 
szenteljétek meg, Õt féljétek, és Õt 
rettegjétek!

14 És Õ néktek szenthely lészen; de 
megütközés köve és botránkozás 
sziklája Izráel két házának, s tõr és háló 
Jeruzsálem lakosainak.

15 És megütköznek köztük sokan, s 
elesnek és összetöretnek; tõrbe esnek és 
megfogatnak!

MÁTÉ 11:6 És boldog, a ki én bennem 
meg nem botránkozik.

MÁTÉ 13:57 És megbotránkoznak vala õ 
benne. Jézus pedig monda nékik: Nincsen 
próféta tisztesség nélkül, hanem csak az õ 
hazájában és házában.

LUKÁCS 2:34 És megáldá õket Simeon, 
és monda Máriának, az õ anyjának: Ímé ez 
vettetett sokaknak elestére és feltámadására 
az Izráelben; és jegyül, a kinek [sokan] ellene 
mondanak;

LUKÁCS 20:17 Õ pedig reájok tekintvén, 
monda: Mi az tehát, a mi meg van írva: A 
mely követ az építõk megvetettek, az lett a 
szegelet fejévé?

18 Valaki erre a kõre esik, szétzúzatik; a kire 
pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.

LUKÁCS 21:35 Mert mintegy tõr, úgy lep 
meg mindeneket, a kik az egész föld színén 
lakoznak.
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RÓMAIAKHOZ 9:31 Izráel ellenben, 
mely az igazság törvényét követte, nem jutott 
el az igazság törvényére.

32 Miért? Azért, mert nem hitbõl [keresték,] 
hanem mintha a törvény cselekedeteibõl 
volna. Mert beleütköztek a beleütközés 
kövébe,

33 A mint meg van írva: Ímé beleütközés kövét és 
megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és a 
ki hisz benne, nem szégyenül meg.

1 PÉTER 2:7 Tisztesség azért néktek, a 
kik hisztek; az engedetleneknek pedig: A 
kõ, a melyet az építõk megvetettek, az lett a 
szegeletnek fejévé és megütközésnek kövévé s 
botránkozásnak sziklájává;

Lásd még: Ezékiel 11:16; Máté 15:14; Máté 21:43-45; 1 Korintusi 
1:23,24.

E02 A Messiás szolgálatának helyszíne.

ÉZSAIÁS 9:1 De nem lesz mindig sötét 
ott, a hol most szorongatás van; elõször 
megalázta Zebulon és Nafthali földjét, 
de azután megdicsõíti a tenger útját, 
a Jordán túlsó partját [és ]a pogányok 
határát.

MÁTÉ 2:22 Mikor pedig hallá, hogy 
Júdeában Arkhelaus uralkodik, Heródesnek, 
az õ atyjának helyén, nem mert vala 
oda menni, hanem minthogy álomban 
meginteték, Galilea vidékeire tére.

23 És oda jutván, lakozék Názáret nevû 
városban, hogy beteljesedjék, a mit a próféták 
mondottak, hogy názáretinek fog neveztetni.

MÁTÉ 4:12 Mikor pedig meghallotta 

Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére 
Galileába;

13 És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék 
a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és 
Naftali határain;

14 Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta 
mondott, így szólván:

15 Zebulonnak földje és Naftalinak földje, 
a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok 
Galileája,

JÁNOS 1:45 Filep pedig Bethsaidából, az 
András és Péter városából való volt.

46 Találkozék Filep Nátánaellel, és monda 
néki: A ki felõl írt Mózes a törvényben, és 
a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, 
Józsefnek fiát.

B21 A Messiás a fény.
E15 A Messiás örömhírt hoz.

ÉZSAIÁS 9:2 A nép, a mely sötétségben 
jár vala, lát nagy világosságot; a kik 
lakoznak a halál árnyékának földében, 
fény ragyog fel fölöttök!

3 Te megsokasítod e népet, nagy örömöt 
szerzesz néki, és örvendeznek elõtted az 
aratók örömével, és vígadoznak, mint 
mikoron zsákmányt osztanak.

4 Mert terhes igáját és háta vesszejét, az õt 
nyomorgatónak botját összetöröd, mint a 
Midián napján;

MÁTÉ 4:16 A nép, a mely sötétségben ül 
vala, láta nagy világosságot, és a kik a halálnak 
földében és árnyékában ülnek vala, azoknak 
világosság támada.
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LUKÁCS 1:76 Te pedig kis gyermek, a 
magasságos [Isten] prófétájának hivattatol; 
mert az Úr elõtt jársz, hogy az õ útait 
megkészítsed;

77 És az üdvösség ismeretére megtanítsad az õ 
népét, a bûnöknek bocsánatjában.

78 A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, a 
melylyel meglátogatott minket a naptámadat a 
magasságból,

79 Hogy megjelenjék azoknak, a kik a 
sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek; 
hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek 
útjára!

JÁNOS 1:1 Kezdetben vala az Íge, és az 
Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

2 Ez kezdetben az Istennél vala.
3 Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem 

lett, a mi lett.
4 Õ benne vala az élet, és az élet vala az emberek 

világossága;
5 És a világosság a sötétségben fénylik, de a 

sötétség nem fogadta be azt.

JÁNOS 8:12 Ismét szóla azért hozzájok 
Jézus, mondván: Én vagyok a világ 
világossága: a ki engem követ, nem járhat 
a sötétségben, hanem övé lesz az életnek 
világossága.

JÁNOS 12:35 Monda azért nékik Jézus: 
Még egy kevés ideig veletek van a világosság. 
Járjatok, a míg világosságotok van, hogy 
sötétség ne lepjen meg titeket: és a ki a 
sötétségben jár, nem tudja, hová megy.

36 Míg a világosságotok megvan, higyjetek 
a világosságban, hogy a világosság fiai 
legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, 
elrejtõzködék elõlük.

46 Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne 
maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.

EFÉZUSIAKHOZ 5:8 Mert valátok régen 
sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint 
világosságnak fiai úgy járjatok.

Lásd még: Ézsaiás 50:10; Ézsaiás 60:1-3,19; Lukács 2:32; 1 Péter 
2:9; János 1:5-7.

A08 A Messiás nevei és tisztségei.
B03 A Messiás az Emberfia.
C01 A Messiás megszületése meg volt 

jövendölve.
H04 A Messiás trónja.
H10 Az örök, békés Királyságról szóló 

prófécia.

ÉZSAIÁS 9:6 Mert egy gyermek születik 
nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom 
az õ vállán lészen, és hívják nevét: 
csodálatosnak, tanácsosnak, erõs Istennek, 
örökkévalóság atyjának, békesség 
fejedelmének!

7 Uralma növekedésének és békéjének nem 
lesz vége a Dávid trónján és királysága 
felett, hogy fölemelje és megerõsítse 
azt jogosság és igazság által mostantól 
mindörökké. A seregek Urának buzgó 
szerelme mívelendi ezt!

MÁTÉ 1:23 Ímé a szûz fogan méhében 
és szûl fiat, és annak nevét Immanuelnek 
nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.

MÁTÉ 9:15 És monda nékik Jézus: Vajjon 
szomorkodhatik-é a násznép a míg velök 
van a võlegény? de eljõnek a napok, a mikor 
elvétetik tõlök a võlegény, és akkor bõjtölni 
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fognak.

MÁTÉ 28:18 És hozzájuk menvén Jézus, 
szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden 
hatalom mennyen és földön.

MÁRK 10:33 Mondván: Ímé, felmegyünk 
Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik 
a fõpapoknak és az írástudóknak, és halálra 
kárhoztatják õt, és a pogányok kezébe adják 
õt;

LUKÁCS 1:32 Ez nagy lészen, és a 
Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az 
Úr Isten a Dávidnak, az õ atyjának, királyi 
székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

LUKÁCS 1:35 És felelvén az angyal, 
monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és 
a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; 
azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten 
Fiának.

LUKÁCS 2:10 És monda az angyal nékik: 
Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy 
örömet, mely az egész népnek öröme lészen:

11 Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr 
Krisztus, a Dávid városában.

JÁNOS 1:1 Kezdetben vala az Íge, és az 
Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

JÁNOS 1:18 Az Istent soha senki nem 
látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében 
van, az jelentette ki [õt.]

JÁNOS 1:29 Másnap látá János Jézust õ 
hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama 

báránya, a ki elveszi a világ bûneit!

JÁNOS 4:25 Monda néki az asszony: 
Tudom, hogy Messiás jõ (a ki Krisztusnak 
mondatik); mikor az eljõ, megjelent nékünk 
mindent.

26 Monda néki Jézus: Én vagyok az, a ki veled 
beszélek.

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

APOSTOLOK 4:26 Felállottak a földnek 
királyai, és a fejedelmek egybegyûltek az Úr 
ellen és az õ Krisztusa ellen.

1 KORINTUSI 15:45 Így is van megírva: 
Lõn az elsõ ember, Ádám, élõ lélekké; az 
utolsó Ádám megelevenítõ szellemmé.

2 KORINTUSI 4:4 A kikben e 
világ Istene megvakította a hitetlenek 
elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsõséges 
evangyéliomának világosságát, a ki az Isten 
képe.

EFÉZUSIAKHOZ 1:20 A melyet 
megmutatott a Krisztusban, mikor 
feltámasztotta Õt a halálból, és ültette Õt a 
maga jobbjára a mennyekben.

21 Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon 
és erõn és uraságon és minden néven, mely 
neveztetik nemcsak e világon, hanem a 
következendõben is:

22 És mindeneket vetett az Õ lábai alá, 
és Õt tette mindeneknek fölötte az 
anyaszentegyháznak fejévé,

EFÉZUSIAKHOZ 2:14 Mert Õ a mi 
békességünk, ki egygyé tette mind a két 
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[nemzetséget,] és lerontotta a közbevetett 
választófalat,

FILIPPIEKHEZ 2:7 Hanem önmagát 
megüresíté, szolgai formát vévén föl, 
emberekhez hasonlóvá lévén;

2 TESSZALONIKA 3:16 Maga pedig a 
békességnek Ura adjon néktek mindenkor 
minden tekintetben békességet. Az Úr 
[legyen] mindnyájatokkal!

1 TIMÓTEUSHOZ 2:5 Mert egy az Isten, 
egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az 
ember Krisztus Jézus,

2 TIMÓTEUSHOZ 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 õ megjelenését.

ZSIDÓKHOZ 1:3 A ki az õ 
dicsõségének visszatükrözõdése, és az õ 
valóságának képmása, a ki hatalma szavával 
fentartja a mindenséget, a ki minket 
bûneinktõl megtisztítván, üle a Felségnek 
jobbjára a magasságban,

ZSIDÓKHOZ 4:14 Lévén annakokáért 
nagy fõpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, 
az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.

ZSIDÓKHOZ 5:6 Miképen másutt is 
mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek 
rendje szerint.

ZSIDÓKHOZ 12:2 Nézvén a hitnek 
fejedelmére és bevégezõjére Jézusra, a ki 
az elõtte levõ öröm helyett, megvetve a 

gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten 
királyi székének jobbjára ült.

1 PÉTER 2:6 Azért van meg az Írásban: 
Ímé szegeletkövet teszek Sionban, a mely 
kiválasztott, becses; és a ki hisz abban, meg 
nem szégyenül.

JELENÉSEK 1:5 És a Jézus Krisztustól, a 
ki a hû tanúbizonyság, a halottak közül az 
elsõszülött, és a föld királyainak fejedelme. 
Annak, a ki minket szeretett, és megmosott 
bennünket a mi bûneinkbõl az õ vére által,

JELENÉSEK 1:8 Én vagyok az Alfa és az 
Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, 
a ki van és a ki vala és a ki eljövendõ, a 
Mindenható.

JELENÉSEK 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.

JELENÉSEK 19:16 És az õ ruháján és 
tomporán oda vala írva az õ neve: királyoknak 
Királya, és uraknak Ura.

JELENÉSEK 22:16 Én Jézus küldöttem 
az én angyalomat, hogy ezekrõl bizonyságot 
tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok 
Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és 
hajnali csillag.

Lásd még: Birák 13:18; 1 Sámuel 7:16; Zsoltárok 2:8; Zsoltárok 
72:8-11; Zsoltárok 89:36-38; Ézsaiás 7:14; Jeremiás 33:15-17; 

Dániel 2:44; Dániel 7:14,27; János 18:37; 1 Korintusi 15:24-28; 
Efézusiakhoz 1:20-22.
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H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 10:20 És lészen ama napon, hogy 
többé nem támaszkodik Izráel maradéka 
és a ki megmaradt Jákób házából, az õt 
nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az 
Úrhoz, Izráel Szentjéhez hûségesen;

21 A maradék megtér, a Jákób maradéka az 
erõs Istenhez.

22 Mert ha néped Izráel számszerint annyi 
lenne is, mint a tenger fövenye, [csak] 
maradéka tér meg; az elvégezett pusztulás 
elárad igazsággal!

ZSOLTÁROK 53:7  Oh, vajha eljönne 
Sionból Izráelnek a szabadítás! Mikor az Úr 
visszahozza az õ népének foglyait, örül majd 
Jákób és vigad Izráel! 

ÉZSAIÁS 1:9 Ha a seregeknek Ura valami 
keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy 
jártunk volna mint Sodoma, és Gomorához 
volnánk hasonlók.

ÉZSAIÁS 12:6 Kiálts és örvendj, Sionnak 
lakosa, mert nagy közötted Izráelnek Szentje!

HÓSEÁS 1:9 És mondá [az Úr:] Nevezd 
õt Ló-Amminak; mert ti nem vagytok az én 
népem, s én sem leszek a tiétek.

10 De mégis annyi lesz az Izráel fiainak száma, 
mint a tenger fövenye, a mely meg nem 
mérettethetik és meg nem számláltathatik; és 
lészen, hogy a hol az mondatott nékik: Nem 
vagytok az én népem, ez mondatik nékik: Élõ 
Istennek fiai!

ZAKARIÁS 10:9 És széthintem õket a 
népek között, hogy a messze földeken [is ]

emlegessenek engem, és fiakat neveljenek és 
visszatérjenek.

RÓMAIAKHOZ 9:25 A mint Hóseásnál 
is mondja: Hívom a nem én népemet én 
népemnek; és a nem szerettet szeretettnek.

26 És lészen, hogy azon a helyen, a hol ez 
mondatott nékik: Ti nem vagytok az én 
népem, ott az élõ Isten fiainak fognak hívatni.

27 Ésaiás pedig ezt kiáltja Izráel felõl: Ha Izráel 
fiainak száma [annyi] volna is, mint a tenger 
fövenye, a maradék tartatik meg.

28 Mert a dolgot bevégezi és rövidre metszi 
igazságban; mivel rövidesen végez az Úr a 
földön.

29 És a mint Ésaiás elõre megmondotta: Ha a 
Seregeknek Ura nem hagyott volna nékünk 
magot, olyanokká lettünk volna, mint 
Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók.

RÓMAIAKHOZ 11:5 Ekképen azért most 
is van maradék a kegyelembõl való választás 
szerint.

RÓMAIAKHOZ 11:25 Mert nem akarom, 
hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, 
hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a 
megkeményedés Izráelre nézve [csak] részben 
történt, a meddig a pogányok teljessége 
bemegyen.

26 És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg 
van írva: Eljõ Sionból a Szabadító, és elfordítja 
Jákóbtól a gonoszságokat:

27 És ez nékik az én szövetségem, midõn 
eltörlöm az õ bûneiket.
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2 KORINTUSI 3:14 De megtompultak 
az õ elméik. Mert ugyanaz a lepel mind e 
mai napig ott van az ó szövetség olvasásánál 
felfedetlenül, mivelhogy a Krisztusban tûnik 
el;

15 Sõt mind máig, a mikor csak olvassák Mózest, 
lepel borul az õ szívökre.

16 Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel.

Lásd még: #1; #2; #3; #4.

A03 A Messiás David leszármazottja.
B04 A Messiás isteni tulajdonságai.
B05 A Messiásra kitöltetett a Szent szellem.
C01 A Messiás megszületése meg volt 

jövendölve.

ÉZSAIÁS 11:1 És származik egy vesszõszál 
Isai törzsökébõl, s gyökereibõl egy 
virágszál nevekedik.

2 A kin az Úrnak lelke megnyugoszik: 
bölcseségnek és értelemnek lelke, 
tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr 
ismeretének és félelmének lelke.

3 És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és 
nem szemeinek látása szerint ítél, és nem 
füleinek hallása szerint bíráskodik:

MÁTÉ 3:16 És Jézus megkeresztelkedvén, 
azonnal kijöve a vízbõl; és ímé az egek 
megnyilatkozának néki, és õ látá az Istennek 
Lelkét alájõni mintegy galambot és õ reá 
szállani.

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

LUKÁCS 2:52 Jézus pedig gyarapodék 
bölcsességben és testének állapotjában, és az 

Isten és emberek elõtt való kedvességben.

JÁNOS 3:34 Mert a kit az Isten küldött, az 
Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem 
mérték szerint adja a Lelket.

35 Az Atya szereti a Fiút, és az õ kezébe adott 
mindent.

36 A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig 
nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az 
Isten haragja marad rajta.

JÁNOS 16:13 De mikor eljõ amaz, az 
igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket 
minden igazságra. Mert nem õ magától 
szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a 
bekövetkezendõket megjelenti néktek.

APOSTOLOK 10:37 Ti ismeritek azt a 
dolgot, mely lõn az egész Júdeában, Galileától 
kezdve, az után a keresztség után, melyet János 
prédikált,

38 A názáreti Jézust, mint kené fel õt az Isten 
Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót 
tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az 
ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala 
õ vele.

APOSTOLOK 13:21 Annakutána 
pedig királyt kérének maguknak, és adá 
nékik az Isten Sault, a Kis fiát, a Benjamin 
nemzetségébõl való férfiút negyven esztendeig.

22 És mikor õt elveté, támasztá nékik Dávidot 
királyul; kirõl bizonyságot is tõn és monda: 
Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, 
a Jesse fiát, ki minden akaratomat véghez 
viszi.

23 Ennek magvából támasztott Isten, ígérete 
szerint, Izráelnek szabadítót, Jézust;

1 KORINTUSI 1:30 Tõle vagytok pedig 
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ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lõn 
nékünk Istentõl, és igazságul, szentségül és 
váltságul:

JELENÉSEK 4:5 A királyiszékbõl pedig 
villámlások és mennydörgések és szózatok 
jõnek [vala] ki. És hét tûzlámpás ég [vala] a 
királyiszék elõtt, a mely az Istennek hét lelke;

JELENÉSEK 5:6 És láték a királyiszék és a 
négy lelkes állat között és a Vének között egy 
Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva 
és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a 
mely elküldetett az egész földre.

Lásd még: Ézsaiás 42:1; Ézsaiás 59:21; Ézsaiás 61:1; Máté 12:25; 
Máté 13:54; Lukács 2:40,52; Lukács 3:21,22; János 1:32,33; 

Efézusiakhoz 1:17,18; 2 Timóteushoz 1:7; Jelenések 3:1.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 11:4 Igazságban ítéli a 
gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik 
a föld szegényei felett; megveri a földet 
szájának vesszejével, és ajkai lehével 
megöli a hitetlent.

5 Derekának övedzõje az igazság lészen, és 
veséinek övedzõje a hûség.

JEREMIÁS 23:5 Ímé, eljõnek a napok, azt 
mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz 
magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen 
cselekszik és méltányosságot és igazságot 
cselekszik e földön.

6 Az õ idejében megszabadul Júda, és Izráel 
bátorságosan lakozik, és ez lesz az õ neve, a 
melylyel nevezik õt: Az Úr a mi igazságunk!

2 KORINTUSI 6:7 Igazmondásban, 
Isten erejében; az igazságnak jobb és bal felõl 
való fegyvereivel;

EFÉZUSIAKHOZ 6:14 Álljatok hát elõ, 
körül övezvén derekatokat igazlelkûséggel, és 
felöltözvén az igazságnak mellvasába,

2 TESSZALONIKA 2:8 És akkor fog 
megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az 
Úr az õ szájának lehelletével, és megsemmisít az 
õ megjelenésének feltûnésével;

JELENÉSEK 1:16    Vala pedig a jobb kezében 
hét csillag; és a szájából kétélû éles kard jõ 
vala ki; és az õ orczája, mint a nap [a mikor] 
fénylik az õ erejében.

JELENÉSEK 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.

JELENÉSEK 19:15    És az õ szájából éles kard jõ 
vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és õ fogja 
azokat legeltetni vasvesszõvel; és õ nyomja a 
mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.

JELENÉSEK 20:11 És láték egy nagy fehér 
királyiszéket, és a rajta ûlõt, a kinek tekintete elõl 
eltûnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték.

12 És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, 
állani az Isten elõtt; és könyvek nyittatának 
meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a 
mely az életnek [könyve;] és megítéltetének a 
halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak 
írva, az õ cselekedeteik szerint.

Lásd még: #1; #2; #5; 1 Péter 4:1; Jelenések 1:13
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H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H10 Az örök, békés Királyságról szóló 

prófécia.
     
ÉZSAIÁS 11:6 És lakozik a farkas a 

báránynyal, és a párducz a kecskefiúval 
fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és 
a kövér barom együtt lesznek, és egy kis 
gyermek õrzi azokat;

7 A tehén és medve legelnek, [és] együtt 
feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az 
ökör, szalmát eszik;

8 És gyönyörködik a csecsszopó a viperák 
lyukánál, és a csecstõl elválasztott a 
baziliskus lyuka felett terjengeti kezét:

9 Nem ártanak és nem pusztítnak sehol 
szentségemnek hegyén, mert teljes lészen 
a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a 
tengert beborítják.

HABAKUK 2:14 Mert az Úr dicsõségének 
ismeretével betelik a föld, a miképen a 
folyamok megtöltik a tengert.

ZAKARIÁS 14:8 És e napon lesz, hogy élõ 
vizek jõnek ki Jeruzsálembõl, felerészök 
a napkeleti tenger felé, felerészök pedig a 
nyugoti tenger felé, [és ]nyárban és télben [is 
úgy] lesz.

9 És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon 
egy Úr lészen, és a neve is egy.

MÁTÉ 5:44 Én pedig azt mondom 
néktek: Szeressétek ellenségeiteket, 
áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót 
tegyetek azokkal, a kik titeket gyûlölnek, és 
imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és 
kergetnek titeket.

45 Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, 
a ki felhozza az õ napját mind a gonoszokra, 

mind a jókra, és esõt ád mind az igazaknak, 
mind a hamisaknak.

APOSTOLOK 2:44 Mindnyájan pedig, 
a kik hivének, együtt valának, és mindenük 
köz vala;

45 És jószágukat és marháikat eladogaták, és 
szétosztogaták azokat mindenkinek, a mint 
kinek-kinek szüksége vala.

46 És minden nap egyakarattal kitartva a 
templomban, és megtörve házanként a 
kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel 
és tiszta szívvel.

47 Dícsérve az Istent, és az egész nép elõtt 
kedvességet találva. Az Úr pedig minden 
napon szaporítja vala a gyülekezetet az 
idvezülõkkel.

RÓMAIAKHOZ 14:17 Mert az Isten 
országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, 
békesség és Szent Lélek által való öröm.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

Lásd még: #1; #5; #6; #7; Jób 5:23; 1 Korintusi 6:9-11; 1 
Tesszalonika 5:15; Jelenések 5:9,10; Jelenések 20:2-6.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
     
ÉZSAIÁS 11:10 És lesz ama napon, hogy 

Isai gyökeréhez, a ki a népek zászlója 
lészen, eljõnek a pogányok, és az õ 
nyugodalma dicsõség lészen.
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11 És lesz ama napon: az Úr másodszor 
nyujtja ki kezét, hogy népe maradékát 
megvegye, a mely megmaradt 
Assiriától, Égyiptomtól, Pathrosztól, 
Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól, 
Hamáthtól és a tenger szigeteitõl.

12 És zászlót emel a pogányok elõtt, és 
összegyûjti Izráel elszéledt fiait, és 
Júdának szétszórt leányait egybegyûjti a 
földnek négy szárnyairól.

ÉNEKEK ÉNEKE 5:10 Az én szerelmesem 
fejér és piros,

ÉZSAIÁS 59:19 És félik napnyugottól fogva az 
Úrnak nevét, és naptámadattól az õ dicsõségét, 
mikor eljõ, mint egy sebes folyóvíz, a melyet 
az Úr szele hajt.

JÁNOS 11:51 Ezt pedig nem magától 
mondta: hanem mivelhogy abban az 
esztendõben fõpap vala, jövendõt monda, 
hogy Jézus meg fog halni a népért;

52 És nemcsak a népért, hanem azért is, hogy az 
Istennek elszéledt gyermekeit egybegyûjtse.

RÓMAIAKHOZ 11:15 Mert ha az õ 
elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda 
[lesz] a felvételök hanemha élet a halálból?

RÓMAIAKHOZ 11:22 Tekintsd meg azért 
az Istennek kegyességét és keménységét: azok 
iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig 
a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; 
különben te is kivágatol.

23 Sõt azok is, ha meg nem maradnak a 
hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét 
beolthatja õket.

24 Mert ha te a természet szerint való 
vadolajfából kivágattál, és természet ellenére 

beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább 
beoltatnak ezek a természet szerint valók az õ 
saját olajfájokba.

25 Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai 
ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, 
hogy a megkeményedés Izráelre nézve 
[csak] részben történt, a meddig a pogányok 
teljessége bemegyen.

26 És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg 
van írva: Eljõ Sionból a Szabadító, és elfordítja 
Jákóbtól a gonoszságokat:

RÓMAIAKHOZ 15:9 A pogányok pedig 
irgalmasságáért dicsõítik Istent, a mint meg 
van írva: Annakokáért vallást teszek rólad a 
pogányok között, és dícséretet éneklek a te 
nevednek.

10 És ismét azt mondja: Örüljetek pogányok az õ 
népével együtt.

11 És ismét: Dícsérjétek az Urat minden 
pogányok, és magasztaljátok õt minden 
népek.

12 És viszont Ésaiás így szól: Lészen a Jessének 
gyökere, és a ki felkel, hogy uralkodjék a 
pogányokon; õ benne reménykednek a 
pogányok.

2 KORINTUSI 3:16 Mikor pedig megtér 
az Úrhoz, lehull a lepel.

ZSIDÓKHOZ 4:9 Annakokáért 
megvan a szombatja az Isten népének.

JELENÉSEK 5:9 És éneklének új éneket, 
mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet 
és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, 
és megváltottál minket Istennek a te véred 
által, minden ágazatból és nyelvbõl és népbõl 
és nemzetbõl,

10 És tettél minket a mi Istenünknek királyokká 
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és papokká; és uralkodunk a földön.

JELENÉSEK 22:16 Én Jézus küldöttem 
az én angyalomat, hogy ezekrõl bizonyságot 
tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok 
Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és 
hajnali csillag.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5.

B14 A Messiás ismerteti Isten dicsoségét.
E18 Isten az o népével lakozik.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 12:1 És így szólsz ama napon: 
Hálákat adok néked, oh Uram! mert 
jóllehet haragudtál reám, [de] elfordult 
haragod, és megvígasztaltál engemet!

2 Ímé, az Isten az én szabadítóm! bízom és 
nem félek; mert erõsségem és énekem az 
Úr, az Úr, és lõn nékem szabadítóm!

3 S örömmel merítetek vizet a szabadító 
kútfejébõl,

4 És így szólotok ama napon: Adjatok 
hálát az Úrnak, magasztaljátok az Õ 
nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos 
dolgait, mondjátok, hogy nagy az Õ neve.

5 Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy 
dolgot cselekedett; adjátok tudtára ezt az 
egész földnek!

6 Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert 
nagy közötted Izráelnek Szentje!

ZSOLTÁROK 132:13 Mert a Siont 
választotta ki az Úr, azt szerette meg magának 
lakhelyül:

14 Ez lesz nyugovóhelyem örökre; itt lakozom, 
mert ezt szeretem;

ÉZSAIÁS 66:13 Mint férfit, a kit anyja 
vígasztal, akként vígasztallak titeket én, és 
Jeruzsálemben vesztek vígasztalást!

JEREMIÁS 23:6 Az õ idejében megszabadul 
Júda, és Izráel bátorságosan lakozik, és ez lesz 
az õ neve, a melylyel nevezik õt: Az Úr a mi 
igazságunk!

SOFONIÁ 3:15 Megváltoztatta az Úr a te 
ítéletedet, elfordította ellenségedet; Izráel 
királya, az Úr, közötted van, nem látsz többé 
gonoszt!

16 Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek: Ne 
félj! Ne lankadjanak kezeid Sion!

17 Az Úr, a te Istened közötted van; erõs õ, 
megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az õ 
szerelmében, énekléssel örvendez néked.

ZAKARIÁS 2:5 Én pedig, szól az Úr, tûz-fal 
leszek körülötte és megdicsõítem magamat õ 
benne!

JÁNOS 4:14 Valaki pedig abból a vízbõl 
iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg 
nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet 
én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje 
lesz õ benne.

JÁNOS 7:37 Az ünnep utolsó nagy napján 
pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha 
valaki szomjúhozik, jõjjön én hozzám, és 
igyék.

38 A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, 
élõ víznek folyamai ömlenek annak belsejébõl.

39 Ezt pedig mondja vala a Lélekrõl, a melyet 
veendõk valának az õ benne hívõk: mert még 
nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még 
nem dicsõítteték meg.

ÉZSAIÁS
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JELENÉSEK 7:17     Mert a Bárány, a ki a 
királyiszéknek közepette van, legelteti õket, és 
a vizeknek élõ forrásaira viszi õket; és eltöröl 
Isten az õ szemeikrõl minden könyet.

JELENÉSEK 15:4    Ki ne félne téged, Uram! 
és [ki] ne dicsõítené a te nevedet? mert csak 
egyedül vagy szent. Mert eljõnek mind a 
pogányok és lehajolnak elõtted; mert a te 
ítéleteid nyilvánvalókká lettek.

JELENÉSEK 21:6    És monda nékem: Meglett. 
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és 
a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének 
forrásából ingyen.

JELENÉSEK 22:1     És megmutatá nékem az 
élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó 
vala, mint a kristály, az Istennek és a 
Báránynak királyiszékébõl jõvén ki

JELENÉSEK 22:17 És a Lélek és a 
menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki 
hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, 
jõjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét 
ingyen.

Lásd még: #1; #2; #3; #4.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 14:1 Mert könyörül az Úr 
Jákóbon, és ismét elválasztja Izráelt, 
és megnyugotja õket földjükön; és a 
jövevény hozzájok adja magát, és a Jákób 
házához csatlakoznak;

2 És felveszik õket a népek, és elviszik õket 

lakhelyökre, és Izráel háza bírni fogja 
õket az Úr földén, szolgák és szolgálók 
gyanánt; és foglyaik lesznek foglyul 
vivõik, és uralkodnak nyomorgatóikon.

3 És majd ama napon, a melyen nyugalmat 
ád néked az Úr fáradságodtól és 
nyomorúságodtól és ama kemény 
szolgálattól, a melylyel szolgálnod kellett,

ZSOLTÁROK 102:14 Te kelj fel, 
könyörülj a Sionon! Mert ideje, hogy 
könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idô.

ÉZSAIÁS 61:5 És ott állnak az idegenek, 
és legeltetik juhaitokat, és a jövevények 
szántóitok és vinczelléreitek lesznek.

EZÉKIEL 28:24 És ne legyen többé Izráel 
házának szúró tövise és fájdalomszerzõ tüskéje 
mindazok között, kik körülöttök vannak, kik 
õket megvetik, és tudják meg, hogy én vagyok 
az Úr.

ZAKARIÁS 1:17 Mégis kiálts, mondván: Ezt 
mondja a Seregeknek Ura: Bõvelkedni fognak 
még városaim a jóban, mert megvígasztalja 
még az Úr a Siont, és magáévá fogadja még 
Jeruzsálemet!

LUKÁCS 1:72 Hogy irgalmasságot 
cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék 
az õ szent szövetségérõl,

73 Az esküvésrõl, a melylyel megesküdt 
Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy õ 
megadja nékünk,

74 Hogy megszabadulván a mi ellenségeink 
kezébõl, félelem nélkül szolgáljunk néki.

LUKÁCS 2:32 Világosságul a pogányok 
megvilágosítására, és a te népednek, az 
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Izráelnek dicsõségére.

RÓMAIAKHOZ 15:27 Mert tetszett nékik, 
és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok 
azoknak a lelki javaiban részesültek, tartoznak 
nékik viszont szolgálni a testiekben.

JELENÉSEK 15:4    Ki ne félne téged, Uram! 
és [ki] ne dicsõítené a te nevedet? mert csak 
egyedül vagy szent. Mert eljõnek mind a 
pogányok és lehajolnak elõtted; mert a te 
ítéleteid nyilvánvalókká lettek.

Lásd még: #2; #3; #4; Ézsaiás 14:4-18; Apostolok 15:14-17; 
Efézusiakhoz 2:12-19.

A03 A Messiás David leszármazottja.
E09 A Messiás igazságossága.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 16:5 És [Isten] kegyelme 
megerõsített egy ülõszéket, és ül azon 
igazsággal Dávid sátorában egy bíró, 
jogosság keresõje, igazság ismerõje.

LUKÁCS 1:33 És uralkodik a Jákób házán 
mindörökké; és az õ királyságának vége nem 
lészen!

LUKÁCS 1:69 És felemelte az üdvösségnek 
szarvát nékünk az õ gyermekének, Dávidnak 
házában,

70 A mint szólott az õ szent prófétáinak szája 
által, kik eleitõl fogva voltak,

JÁNOS 12:48 A ki megvet engem és nem 
veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki õt 
kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az 
kárhoztatja azt az utolsó napon.

APOSTOLOK 15:16 Ezek után megtérek 
és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát; 
és annak omladékait helyreállítom, és ismét 
felállatom azt:

17 Hogy megkeresse az embereknek többi része 
az Urat, és a pogányok mindnyájan, a kik az 
én nevemrõl neveztetnek. Ezt mondja az Úr, 
ki mindezeket megcselekszi.

Lásd még: #1; Zsoltárok 89:15.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 17:7 Ama napon Teremtõjére 
tekint az ember, és szemei Izráel Szentjére 
néznek;

ÉZSAIÁS 10:20 És lészen ama napon, hogy 
többé nem támaszkodik Izráel maradéka 
és a ki megmaradt Jákób házából, az õt 
nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az 
Úrhoz, Izráel Szentjéhez hûségesen;

21 A maradék megtér, a Jákób maradéka az erõs 
Istenhez.

22 Mert ha néped Izráel számszerint annyi lenne 
is, mint a tenger fövenye, [csak] maradéka tér 
meg; az elvégezett pusztulás elárad igazsággal!

HÓSEÁS 3:5 Azután megtérnek Izráel fiai 
és keresik az Urat, az õ Istenöket, és Dávidot, 
az õ királyukat, és remegve [folyamod]nak az 
Úrhoz és az õ jóságához az utolsó idõkben.

MIKEÁS 7:7 De én az Úrra nézek, várom 
az én szabadításom Istenét; meghallgat engem 
az én Istenem!

8 Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de 
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felkelek, mert ha még a setétségben ülnék [is,] 
az Úr az én világosságom!

APOSTOLOK 15:16 Ezek után megtérek 
és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát; 
és annak omladékait helyreállítom, és ismét 
felállatom azt:

17 Hogy megkeresse az embereknek többi része 
az Urat, és a pogányok mindnyájan, a kik az 
én nevemrõl neveztetnek. Ezt mondja az Úr, 
ki mindezeket megcselekszi.

1 JÁNOS 3:2 Szeretteim, most Isten 
gyermekei vagyunk, és még nem lett 
nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, 
hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk 
Õ hozzá; mert meg fogjuk õt látni, a mint van.

JELENÉSEK 1:7 Ímé eljõ a felhõkkel; és 
minden szem meglátja õt, még a kik õt által 
szegezték is; és siratja õt e földnek minden 
nemzetsége. Úgy van. Ámen.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
 
ÉZSAIÁS 19:23 Ama napon út lesz 

Égyiptomból Assiriába, és Assiria megy 
Égyiptomba, Égyiptom meg Assiriába, és 
Égyiptom Assiriával [az Urat] tiszteli.

24 Ama napon Izráel harmadik lesz 
Égyiptom és Assiria mellett; áldás a 
földnek közepette;

25 Melyet megáld a seregeknek Ura, 
mondván: Áldott népem, Égyiptom! és 
kezem munkája, Assiria! és örökségem 
Izráel!

ÉZSAIÁS 66:12 Mivel így szól az Úr: Ímé 
kiterjesztem rá a békességet, mint egy 
folyóvizet, és mint kiáradott patakot a népek 
dicsõségét, hogy szopjátok; ölben fognak 
hordozni, és térdeiken czirógatnak titeket.

ZAKARIÁS 2:11 És sok pogány csatlakozik 
azon a napon az Úrhoz, és népemmé lesznek, 
és közötted lakozom, és megtudod, hogy a 
Seregeknek Ura küldött hozzád engem.

ZAKARIÁS 10:11 És átvonulnak a nyomor 
tengerén, és megveri a tenger hullámait, 
és kiszáradnak a folyam örvényei, letöretik 
Assiriának kevélysége, és Égyiptom királyi 
pálczája elvész.

ZAKARIÁS 14:18 És ha nem megy fel, vagy 
nem jön fel az égyiptomi nemzetség, õ rájok 
sem lészen; [de] lészen az a csapás, a melylyel 
megcsapkodja az Úr a népeket, a kik nem 
mennek fel a sátorok ünnepét megünnepelni.

LUKÁCS 2:32 Világosságul a pogányok 
megvilágosítására, és a te népednek, az 
Izráelnek dicsõségére.

RÓMAIAKHOZ 3:29 Avagy Isten csak a 
zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony 
a pogányoké is.

RÓMAIAKHOZ 9:24 A kikül el is hívott 
minket nemcsak a zsidók, hanem a pogányok 
közül is,

25 A mint Hóseásnál is mondja: Hívom a nem 
én népemet én népemnek; és a nem szerettet 
szeretettnek.

RÓMAIAKHOZ 10:11 Mert azt mondja az 
írás: Valaki hisz õ benne, meg nem szégyenül.
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12 Mert nincs különbség zsidó meg görög között; 
mert ugyanaz az Ura mindeneknek, a ki 
kegyelemben gazdag mindenekhez, a kik õt 
segítségül hívják.

13 Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr 
nevét, megtartatik.

EFÉZUSIAKHOZ 2:18 Mert Õ általa van 
menetelünk mindkettõnknek egy Lélekben az 
Atyához.

19 Azért immár nem vagytok jövevények és 
zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és 
cselédei az Istennek,

20 Kik fölépíttettetek az apostoloknak és 
prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkõ maga 
Jézus Krisztus,

21 A kiben az egész épület szép renddel 
rakattatván, nevekedik szent templommá az 
Úrban;

22 A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a 
Lélek által.

Lásd még: #1; #4; #5; 5 Mózes 32:43; Ézsaiás 19:16-22; Ézsaiás 
49:6; Rómaiakhoz 15:9; Efézusiakhoz 3:6-8; 1 Péter 2:10.

B07 A Messiás mindenhatósága.

ÉZSAIÁS 22:22 S az õ vállára adom a 
Dávid házának kulcsát, és a mit megnyit, 
senki be nem zárja, és a mit bezár, nem 
nyitja meg senki;

MÁTÉ 16:18 De én is mondom néked, 
hogy te Péter vagy, és ezen a kõsziklán építem 
fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol 
kapui sem vesznek rajta diadalmat.

19 És néked adom a mennyek országának kulcsait; 
és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is 
kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a 

mennyekben is oldva lészen.

MÁTÉ 18:18 Bizony mondom néktek: 
A mit megköttök a földön, a mennyben is 
kötve lészen; és a mit megoldotok a földön, a 
mennyben is oldva lészen.

19 Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten 
közületek egy akaraton lesznek a földön 
minden dolog felõl, a mit csak kérnek, 
megadja nékik az én mennyei Atyám.

JELENÉSEK 1:18    És az Élõ; pedig halott valék, 
és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam 
vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.

JELENÉSEK 3:7 A Filadelfiabeli gyülekezet 
angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, 
az Igaz, a kinél a Dávid kulcsa van, a ki 
megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és 
senki meg nem nyitja:

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 24:13 Mert így lesz a föld 
közepette, a népek között, mint az olajfa 
megrázásakor, mint mezgérléskor, midõn 
a szüret elmult.

14 Õk felemelik szavokat, ujjongnak, az Úr 
nagyságáért rivalgnak a tenger felõl.

15 Ezért dícsérjétek az Urat keleten, a tenger 
szigetein az Úrnak, Izráel Istenének nevét.

16 A föld szélérõl énekeket hallánk: dicsõség 
az igaznak! S én mondék: végem van, 
végem van, jaj nékem! A hitetlenek 
hitetlenül cselekesznek és hitetlenséggel a 
hitetlenek hitetlenséget cselekesznek.
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ÉZSAIÁS 12:5 Mondjatok éneket az Úrnak, 
mert nagy dolgot cselekedett; adjátok tudtára 
ezt az egész földnek!

6 Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy 
közötted Izráelnek Szentje!

ÉZSAIÁS 42:10 Énekeljetek az Úrnak új 
éneket, és dicséretét a földnek határairól, ti, 
a tenger hajósai és teljessége, a szigetek és 
azoknak lakói.

11 Emeljék fel [szavokat] a puszta és annak 
városai, a faluk, a melyekben Kédár lakik, 
ujjongjanak a kõsziklák lakói, a hegyeknek 
tetejérõl kiáltsanak.

12 Adják az Úrnak a dicsõséget, és dicséretét 
hirdessék a szigetekben.

APOSTOLOK 13:47 Mert így parancsolta 
nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul 
a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a 
földnek széléig.

1 PÉTER 1:7 Hogy a ti kipróbált hitetek, 
a mi sokkal becsesebb a veszendõ, de tûz által 
kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre 
és dicsõségre méltónak találtassék a Jézus 
Krisztus megjelenésekor;

1 PÉTER 4:12 Szeretteim, ne rémüljetek meg 
attól a tûztõl, a mely próbáltatás végett támadt 
köztetek, mintha valami rémületes dolog 
történnék veletek;

13 Sõt, a mennyiben részetek van a Krisztus 
szenvedéseiben, örüljetek, hogy az õ 
dicsõségének megjelenésekor is vígadozva 
örvendezhessetek.

14 Boldogok [vagytok,] ha Krisztus nevéért 
gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a 
dicsõségnek és az Istennek Lelke, [a mit] amazok 
káromolnak ugyan, de ti dicsõítitek azt.

JELENÉSEK 15:2    És láték úgymint 
üvegtengert tûzzel elegyítve; és azokat, a 
kik diadalmasok a fenevadon és az õ képén, 
és bélyegén és az õ nevének számán, látám 
állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében 
valának az Istennek hárfái.

3 És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának 
énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: 
Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, 
mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a 
te útaid, óh szentek Királya!

4 Ki ne félne téged, Uram! és [ki] ne dicsõítené 
a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. 
Mert eljõnek mind a pogányok és lehajolnak 
elõtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká 
lettek.

Lásd még: #1; #2; #3; #4.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 24:18 És lesz, hogy a ki fut a 
rettegésnek szavától, verembe esik, és a 
ki kijõ a verembõl, megfogatik a tõrben, 
mert az egek csatornái megnyílnak, és 
megrendülnek a föld oszlopai.

19 Romlással megromol a föld, töréssel 
összetörik a föld, rengéssel megrendül a 
föld;

20 Inogva meging a föld, miként a részeg, és 
meglódul, mint a kaliba, és reá nehezedik 
bûne és elesik; és nem kél fel többé!

21 És lesz ama napon: meglátogatja az Úr a 
magasság seregét a magasságban, és a föld 
királyait a földön:

22 És összegyûjtve összegyûjtetnek gödörbe, 
mint a foglyok, és bezáratnak tömlöczbe, 
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és sok napok után meglátogattatnak.
23 És elpirul a hold, és megszégyenül a 

nap, mikor a seregek Ura uralkodik Sion 
hegyén és Jeruzsálemben: s vénei elõtt 
dicsõség lészen.

ZAKARIÁS 14:4 És azon a napon az Olajfák 
hegyére veti lábait, a mely szemben van 
Jeruzsálemmel napkelet felõl, és az Olajfák 
hegye közepén ketté válik, kelet felé és nyugot 
felé, igen nagy völgygyé, és a hegynek fele 
észak felé, fele pedig dél felé szakad.

MÁTÉ 24:29 Mindjárt pedig ama napok 
nyomorúságai után a nap elsötétedik, 
és a hold nem fénylik, és a csillagok az 
égrõl lehullanak, és az egeknek erõsségei 
megrendülnek.

ZSIDÓKHOZ 12:22 Hanem járultatok 
Sion hegyéhez, és az élõ Istennek városához, 
a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok 
ezreihez,

23 Az elsõszülöttek seregéhez és egyházához, a kik 
be vannak írva a mennyekben, és mindenek 
bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak 
lelkeihez,

24 És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és 
a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, 
mint az Ábel vére.

JELENÉSEK 6:12    Azután látám, mikor a 
hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy 
földindulás lõn, és a nap feketévé lõn mint a 
szõrzsák, és a hold egészen olyan lõn, mint a 
vér;

JELENÉSEK 6:14    És az ég eltakarodék, mint 
mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és 
minden hegy és sziget helyébõl elmozdíttaték.

15 És a földnek királyai és a fejedelmek és a 
gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és 
minden szolga és minden szabad, elrejték 
magokat a barlangokba és a hegyeknek 
kõszikláiba;

16 És mondának a hegyeknek és a kõszikláknak: 
Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak 
színe elõl, a ki a királyiszékben ül, és a Bárány 
haragjától:

17 Mert eljött az õ haragjának ama nagy napja; és 
ki állhat meg?

Lásd még: #1; #2; #5; #6; Zsoltárok 149:6-9; Ézsaiás 4:1,2; Ézsaiás 
5:30; Ézsaiás 13:9-11; Márk 13:24-37; Lukács 21:25-36; Jelenések 

18:9.

D09 A Messiás lesz a Megváltó.
E11 A Messiás örök életet ad.
H01 A Messiás visszatérése meg lett 

jövendölve.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H05 A Messiás elkövetkezo dicsosége és 

hatalma.

ÉZSAIÁS 25:6 És szerez a seregek Ura 
minden népeknek e hegyen lakodalmat 
kövér eledelekbõl, lakodalmat erõs 
borból; velõs, kövér eledelekbõl, 
megtisztult erõs borból;

7 S elveszi e hegyen a fátyolt, mely beboríta 
minden népeket, és a takarót, mely 
befödött vala minden népségeket;

8 Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr 
Isten a könyhullatást minden orczáról: 
és népe gyalázatát eltávolítja az egész 
földrõl; mert az Úr szólott.

9 És szólnak ama napon: Ímé Istenünk, a 
kit mi vártunk és a ki megtart minket; 
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ez az Úr, a kit mi vártunk, örüljünk és 
örvendezzünk szabadításában!

10 Mert az Úr keze nyugszik e hegyen, és 
eltapostatik Moáb az õ földében, mint 
eltapostatik a szalma a ganaj levében.

11 És kiterjeszti kezeit abban, mint 
kiterjeszti az úszó, hogy ússzék; de 
az Úr megalázza kevélységét és kezei 
csalárdságát;

12 És magas falaid erõsségét lerontja, 
megalázza, a földre, porba dobja.

JEREMIÁS 33:10 Ezt mondja az Úr: Hallatszani 
fog még e helyen (a mely felõl ti ezt 
mondjátok: Pusztaság ez, emberek nélkül 
és barom nélkül való), a Júda városaiban és 
Jeruzsálem utczáiban, a melyek elpusztíttattak 
és ember nélkül és lakó nélkül és oktalan állat 
nélkül vannak,

11 Örömnek szava és vígasság szava, võlegény 
szava és menyasszony szava, és azoknak szava, 
kik ezt mondják: Dícsérjétek a Seregek Urát, 
mert jó az Úr, mert örökkévaló az õ kegyelme; 
a kik hálaáldozatot hoznak az Úr házába, mert 
visszahozom e föld népét a fogságból, mint 
annakelõtte, azt mondja az Úr.

MÁTÉ 8:11 De mondom néktek, hogy 
sokan eljõnek napkeletrõl és napnyugatról, 
és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és 
Jákóbbal a mennyek országában:

MÁTÉ 26:29 Mondom pedig néktek, hogy: 
Mostantól fogva nem iszom a szõlõtõkének 
ebbõl a termésébõl mind ama napig, a mikor 
újan iszom azt veletek az én Atyámnak 
országában.

MÁTÉ 28:5 Az angyal pedig megszólalván, 
monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert 

tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
6 Nincsen itt, mert feltámadott, a mint 

megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a 
hol feküdt vala az Úr.

1 KORINTUSI 15:26 Mint utolsó ellenség 
töröltetik el a halál.

1 KORINTUSI 15:54 Mikor pedig ez a 
romlandó test romolhatatlanságba öltözik, 
és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor 
beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: 
Elnyeletett a halál diadalra.

55 Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te 
diadalmad?

56 A halál fullánkja pedig a bûn; a bûn ereje 
pedig a törvény.

57 De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja 
nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.

2 KORINTUSI 3:13 És nem, miként 
Mózes, [a ki] leplet borított az orczájára, hogy 
ne lássák Izráel fiai az elmulandónak végét.

14 De megtompultak az õ elméik. Mert ugyanaz 
a lepel mind e mai napig ott van az ó 
szövetség olvasásánál felfedetlenül, mivelhogy 
a Krisztusban tûnik el;

15 Sõt mind máig, a mikor csak olvassák Mózest, 
lepel borul az õ szívökre.

16 Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel.
17 Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, 

ott a szabadság.
18 Mi pedig az Úrnak dicsõségét mindnyájan 

fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon 
ábrázatra elváltozunk, dicsõségrõl dicsõségre, 
úgy mint az Úrnak Lelkétõl.

2 TIMÓTEUSHOZ 1:10 Megjelentetett 
pedig most a mi Megtartónknak, Jézus 
Krisztusnak megjelenése által, a ki eltörölte 
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a halált, világosságra hozta pedig az életet és 
halhatatlanságot az evangyéliom által,

ZSIDÓKHOZ 2:14 Mivel tehát a 
gyermekek testbõl és vérbõl valók, õ is 
hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a 
halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma 
van a halálon, tudniillik az ördögöt,

15 És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való 
félelem miatt teljes életökben rabok valának.

JELENÉSEK 7:15    Ezért vannak az Isten 
királyiszéke elõtt; és szolgálnak neki éjjel 
és nappal az õ templomában; és a ki a 
királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettök.

16 Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak 
többé; sem a nap nem tûz rájok, sem semmi 
hõség:

17 Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette 
van, legelteti õket, és a vizeknek élõ forrásaira 
viszi õket; és eltöröl Isten az õ szemeikrõl 
minden könyet.

JELENÉSEK 19:7    Örüljünk és örvendezzünk, 
és adjunk dicsõséget néki, mert eljött a Bárány 
menyegzõje, és az õ felesége elkészítette magát,

8 És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és 
ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a 
szenteknek igazságos cselekedetei.

9 És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, 
a kik a Bárány menyegzõjének vacsorájára 
hivatalosak. És monda nékem: Ezek az 
Istennek igaz beszédei.

JELENÉSEK 21:3    És hallék nagy szózatot, a 
mely ezt mondja vala az égbõl: Ímé az Isten 
sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és 
azok az õ népei lesznek, és maga az Isten lesz 
velök, az õ Istenök.

4 És az Isten eltöröl minden könyet az õ 

szemeikrõl; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem 
kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk 
elmúltak.

Lásd még: #1; #2; #5; Ézsaiás 61:10,11; Jeremiás 25:10; Jóel 2:16; 
Máté 22:1-14; Máté 25:1-13; Máté 27:51,52; János 3:29; János 

11:25,26; Efézusiakhoz 3:5,6; Zsidókhoz 12:22-26; Jelenések 
1:7,17,18; Jelenések 20:14.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 26:1 Ama napon ez éneket 
énekelik Júda földén: Erõs városunk van 
nékünk, szabadítását adta kõfal és bástya 
gyanánt!

2 Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon 
az igaz nép, a hûség megõrzõje.

3 [Kinek] szíve [reád] támaszkodik, 
megõrzöd [azt] teljes békében, mivel Te 
benned bízik;

4 Bízzatok az Úrban örökké, mert az 
Úrban, Jehovában, örök kõszálunk van.

ÉZSAIÁS 9:6 Mert egy gyermek születik 
nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ 
vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, 
tanácsosnak, erõs Istennek, örökkévalóság 
atyjának, békesség fejedelmének!

7 Uralma növekedésének és békéjének nem 
lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, 
hogy fölemelje és megerõsítse azt jogosság és 
igazság által mostantól mindörökké. A seregek 
Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!

ÉZSAIÁS 57:19 Megteremtem ajkaikon a 
[hálának] gyümölcsét. Békesség, békesség a 
messze és közel valóknak, így szól az Úr; én 
meggyógyítom õt!

20 És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó 
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tenger, a mely nem nyughatik, és a melynek 
vize iszapot és sárt hány ki.

21 Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!

JÁNOS 14:27 Békességet hagyok néktek; 
az én békességemet adom néktek: nem úgy 
adom én néktek, a mint a világ adja. Ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

APOSTOLOK 2:47 Dícsérve az Istent, 
és az egész nép elõtt kedvességet találva. Az 
Úr pedig minden napon szaporítja vala a 
gyülekezetet az idvezülõkkel.

RÓMAIAKHOZ 5:1 Megigazulván 
azért hit által, békességünk van Istennel, a mi 
Urunk Jézus Krisztus által,

EFÉZUSIAKHOZ 2:14 Mert Õ a mi 
békességünk, ki egygyé tette mind a két 
[nemzetséget,] és lerontotta a közbevetett 
választófalat,

15 Az ellenségeskedést az Õ testében, a 
parancsolatoknak tételekben való törvényét 
eltörölvén; hogy ama kettõt egy új emberré 
teremtse Õ magában, békességet szerezvén;

16 És hogy megbékéltesse az Istennel mind a 
kettõt, egy testben a keresztfa által, megölvén 
ezen az ellenségeskedést.

Lásd még: #1; #2; #4; #7; 5 Mózes 32:4,15; 1 Sámuel 2:2; Zsoltárok 
18:2; Zsoltárok 106:5; Ézsaiás 50:10; Jeremiás 17:7,8; Filippiekhez 

4:7; 1 Péter 2:9.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.

ÉZSAIÁS 26:19 Megelevenednek halottaid 
és holttesteim fölkelnek: serkenjetek föl 
és énekeljetek, a kik a porban lakoztok, 
mert harmatod az élet harmata, és 
visszaadja a föld az árnyakat!

20 Menj be népem, menj be szobáidba, és 
zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad 
rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús 
harag!

21 Mert ímé az Úr kijõ helyérõl, hogy 
meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, 
s felmutatja a föld a vért, és el nem fedi 
megöletteit többé!

ZSOLTÁROK 71:20 A ki sok bajt és 
nyomorúságot éreztettél velünk, [de] ismét 
megelevenítesz, és a föld mélységébõl ismét 
felhozol minket.

ÉZSAIÁS 25:8 Elveszti a halált örökre, és 
letörli az Úr Isten a könyhullatást minden 
orczáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész 
földrõl; mert az Úr szólott.

DÁNIEL 12:2 És sokan azok közül, a 
kik alusznak a föld porában, felserkennek, 
némelyek örök életre, némelyek pedig 
gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.

JÁNOS 5:28 Ne csodálkozzatok ezen: 
mert eljõ az óra, a melyben mindazok, a kik a 
koporsókban vannak, meghallják az õ szavát,

29 És kijõnek; a kik a jót cselekedték, az élet 
feltámadására; a kik pedig a gonoszt mûvelték, 
a kárhozat feltámadására.

JÁNOS 11:25 Monda néki Jézus: Én vagyok 
a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha 
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meghal is, él;
26 És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg 

nem hal. Hiszed-é ezt?

APOSTOLOK 24:15 Reménységem 
lévén az Istenben, hogy a mit ezek maguk is 
várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind 
igazaknak, mind hamisaknak.

1 TESSZALONIKA 4:14 Mert ha hisszük, 
hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen 
az Isten is elõhozza azokat, a kik elaludtak, a 
Jézus által õ vele együtt.

15 Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy 
mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr 
eljöveteléig, épen nem elõzzük meg azokat, a 
kik elaludtak.

JELENÉSEK 20:5    A többi halottak pedig meg 
nem elevenedének, mígnem betelik az ezer 
esztendõ. Ez az elsõ feltámadás.

6 Boldog és szent, a kinek része van az elsõ 
feltámadásban: ezeken nincs hatalma a 
második halálnak; hanem lesznek az Istennek 
és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak õ vele 
ezer esztendeig.

JELENÉSEK 20:12 És látám a 
halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani 
az Isten elõtt; és könyvek nyittatának meg, 
majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az 
életnek [könyve;] és megítéltetének a halottak 
azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az õ 
cselekedeteik szerint.

13 És a tenger kiadá a halottakat, a kik õ benne 
voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, 
a kik õ nálok voltak; és megítéltetének 
mindnyájan az õ cselekedeteik szerint.

Lásd még: #5; #6; Ezékiel 37:1-14.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 27:1 Ama napon meglátogatja 
az Úr kemény, nagy és erõs kardjával 
Leviatánt, a futó kígyót, Leviatánt, a 
keringõ kígyót, és megöli a sárkányt, 
mely a tengerben van.

2 Ama napon a színború szõlõrõl 
énekeljetek:

3 Én, az Úr, õrízem azt, minden 
szempillantásban öntözöm, hogy senki 
meg ne látogassa, éjjel-nappal megõrzöm 
azt;

6 Jövendõben Jákób meggyökerezik, 
virágzik és virul Izráel, és betöltik a 
földnek színét gyümölcscsel.

12 És lesz ama napon: cséplést tart az Úr az 
Eufrátes folyóvizétõl Égyiptom patakjáig, 
és ti egyenként összeszedettek, Izráel fiai.

13 És lesz ama napon: megfújják a nagy 
kürtöt, és eljõnek, a kik elvesztek Assiria 
földében és a kik kiûzettek Égyiptom 
földébe, és leborulnak az Úr elõtt a szent 
hegyen, Jeruzsálemben.

ÉZSAIÁS 4:2 És lészen, hogy a ki Sionban 
meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, 
szentnek mondatik, minden, valaki 
Jeruzsálemben az élõk közé beiratott.

LUKÁCS 3:8 Teremjetek azért megtéréshez 
méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok 
magatokban: Ábrahám a mi atyánk! mert 
mondom néktek, hogy az Isten ezekbõl a 
kövekbõl is támaszthat fiakat Ábrahámnak.
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JÁNOS 10:27 Az én juhaim hallják az én 
szómat, és én ismerem õket, és követnek 
engem:

28 És én örök életet adok nékik; és soha örökké 
el nem vesznek, és senki ki nem ragadja õket 
az én kezembõl.

29 Az én Atyám, a ki [azokat] adta nékem, 
nagyobb mindeneknél; és senki sem 
ragadhatja ki [azokat] az én Atyámnak 
kezébõl.

30 Én és az Atya egy vagyunk.

JÁNOS 15:5 Én vagyok a szõlõtõ, ti a 
szõlõvesszõk: A ki én bennem marad, én 
pedig õ benne, az terem sok gyümölcsöt: mert 
nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

JÁNOS 15:8 Abban dicsõíttetik meg az én 
Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és 
legyetek nékem tanítványaim.

JÁNOS 15:16 Nem ti választottatok 
engem, hanem én választottalak titeket, és 
én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és 
gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök 
megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától 
az én nevemben, megadja néktek.

JELENÉSEK 20:2  És megfogá a 
sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és 
Sátán, és megkötözé azt ezer esztendõre,

JELENÉSEK 20:7    És mikor eltelik az ezer 
esztendõ, a Sátán eloldatik az õ fogságából.

JELENÉSEK 20:10 És az ördög, a ki 
elhitette õket, vetteték a tûz és kénkõ tavába, 
a hol van a fenevad és a hamis próféta; és 
kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.

JELENÉSEK 22:2    Az õ utczájának közepén. 
És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, 
mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden 
hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a 
pogányok gyógyítására valók.

Lásd még: #1; #2; #3; Ézsaiás 5:1-7; Ézsaiás 26:1; Ézsaiás 46:4; Máté 
21:28-46; Kolosséiakhoz 1:5,6.

E01 A Messiás szolgálatának típusa.
     
ÉZSAIÁS 28:15 Mert így szóltok: Frigyet 

kötöttünk a halállal, a sírral meg 
szövetséget csináltunk; az ostorozó 
áradat ha jõ, nem ér el minket; mert a 
hazugságot választók oltalmunkul, és 
csalásba rejtezénk el!

16 Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban 
egy követ tettem le, egy próbakövet, drága 
szegletkövet, erõs alappal, a ki [benne] 
hisz, az nem fut!

ZSOLTÁROK 118:22 A kõ a melyet az 
építõk megvetettek, szegeletkõvé lett!

MÁTÉ 21:42 Monda nékik Jézus: Sohasem 
olvastátok-é az írásokban: A mely követ az 
építõk megvetettek, az lett a szegletnek feje; 
az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink 
elõtt.

APOSTOLOK 4:11 Ez ama kõ, melyet 
ti építõk megvetettetek, mely lett a szegeletnek 
fejévé.

12 És nincsen senkiben másban idvesség: mert 
nem is adatott emberek között az ég alatt más 
név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

RÓMAIAKHOZ 9:31 Izráel ellenben, 
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mely az igazság törvényét követte, nem jutott 
el az igazság törvényére.

32 Miért? Azért, mert nem hitbõl [keresték,] 
hanem mintha a törvény cselekedeteibõl 
volna. Mert beleütköztek a beleütközés 
kövébe,

33 A mint meg van írva: Ímé beleütközés kövét és 
megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és a 
ki hisz benne, nem szégyenül meg.

1 KORINTUSI 3:11 Mert más 
fundamentomot senki nem vethet azon kívül, 
a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus.

EFÉZUSIAKHOZ 2:17 És eljövén, 
békességet hirdetett néktek, a távol valóknak 
és a közel valóknak.

18 Mert Õ általa van menetelünk 
mindkettõnknek egy Lélekben az Atyához.

19 Azért immár nem vagytok jövevények és 
zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és 
cselédei az Istennek,

20 Kik fölépíttettetek az apostoloknak és 
prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkõ maga 
Jézus Krisztus,

21 A kiben az egész épület szép renddel 
rakattatván, nevekedik szent templommá az 
Úrban;

22 A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a 
Lélek által.

1 PÉTER 2:4 A kihez járulván, mint élõ, 
az emberektõl ugyan megvetett, de Istennél 
választott, becses kõhöz,

5 Ti magatok is mint élõ kövek épüljetek 
fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki 
áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek 
Istennek a Jézus Krisztus által.

6 Azért van meg az Írásban: Ímé szegeletkövet 
teszek Sionban, a mely kiválasztott, becses; és 

a ki hisz abban, meg nem szégyenül.
7 Tisztesség azért néktek, a kik hisztek; az 

engedetleneknek pedig: A kõ, a melyet az 
építõk megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé 
és megütközésnek kövévé s botránkozásnak 
sziklájává;

8 A kik engedetlenek lévén, megütköznek az 
ígében, a mire rendeltettek is.

Lásd még: 1 Mózes 49:24; Ézsaiás 8:14; Hóseás 2:19-21; Zakariás 
3:9; Márk 12:10; Lukács 20:17,18.

F03 A Messiás el lesz utasítva.

ÉZSAIÁS 29:10 Mert rátok önté az 
Úr a mély álomnak lelkét, és bezárta 
szemeiteket, a prófétákat, és fejeiteket, a 
nézõket befedezte;

13 És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal közelget 
[hozzám,] és csak ajkaival tisztel engem, 
szíve pedig távol van tõlem, úgy hogy 
irántam való félelmök betanított emberi 
parancsolat lõn:

14 Ezért én is csodásan cselekszem 
ismét e néppel, nagyon csodálatosan, 
és bölcseinek bölcsesége elvész, és 
értelmeseinek értelme eltûnik.

ZSOLTÁROK 69:23 Legyen az ô asztalok 
elôttök tôrré, és a bátorságosoknak hálóvá.

EZÉKIEL 33:32 És ímé, te olyan vagy nékik, 
mint valamely szerelmeskedõ ének, szép 
hangú, s mint valamely jó hegedûs; csak 
hallják beszédidet, de nem cselekszik azokat.

33 De ha beteljesednek, [mert] ímé 
beteljesednek, megtudják, hogy próféta volt 
közöttök.
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MÁTÉ 15:7 Képmutatók, igazán prófétált 
felõletek Ésaiás, mondván:

8 Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával 
tisztel engemet; szíve pedig távol van tõlem.

9 Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly 
tudományokat tanítanak, a melyek 
embereknek parancsolatai.

MÁRK 4:11 Õ pedig monda nékik: 
Néktek adatott, hogy az Isten országának 
titkát tudjátok, ama kívül levõknek pedig 
példázatokban adatnak mindenek,

12 Hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; 
és hallván halljanak és ne értsenek, hogy 
soha meg ne térjenek és bûneik meg ne 
bocsáttassanak.

MÁRK 7:6 Õ pedig felelvén, monda 
nékik: Igazán jövendölt felõletek, képmutatók 
felõl Ésaiás próféta, a mint meg van írva: Ez a 
nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol 
van tõlem.

7 Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly 
tudományokat tanítanak, a melyek 
embereknek parancsolatai.

8 Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az 
emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak 
és poharaknak mosását; és sok egyéb efféléket 
is cselekesztek.

APOSTOLOK 28:26 Eredj el a néphez és 
mondd: Hallván halljátok, és ne értsetek; és 
nézvén nézzetek, és ne lássatok!

27 Mert megkövéredett e népnek szíve, és 
füleikkel nehezen hallanak, és szemeiket 
behunyják; hogy szemeikkel ne lássanak, 
füleikkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek és 
meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam õket.

RÓMAIAKHOZ 11:7 Micsoda tehát? 

A mit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a 
választottak ellenben megnyerték, a többiek 
pedig megkeményíttettek:

8 A mint meg van írva: Az Isten kábultság 
lelkét adta nékik; szemeket, hogy ne lássanak, 
füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig.

9 Dávid is ezt mondja: Legyen az õ asztaluk 
tõrré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá.

10 Sötétüljenek meg az õ szemeik, hogy ne 
lássanak, és az õ hátokat mindenkorra 
görbítsd meg.

Lásd még: Ézsaiás 6:9,10; Ézsaiás 30:10; Ézsaiás 35:5; Ézsaiás 44:18; 
Jeremiás 12:2; Ezékiel 33:31; Mikeás 3:6; Máté 15:2-6; Márk 7:1,2; 

2 Korintusi 4:4; 2 Tesszalonika 2:9-12.

E05 A Messiás csodatételei.

ÉZSAIÁS 29:18 És meghallják ama napon 
a siketek az írás beszédeit, és a homályból 
és sötétbõl a vakoknak szemei látni 
fognak.

MÁTÉ 11:5 A vakok látnak, és a sánták 
járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek 
hallanak; a halottak föltámadnak, és a 
szegényeknek evangyéliom hirdettetik;

MÁTÉ 13:14 És beteljesedék rajtok Ésaiás 
jövendölése, a mely ezt mondja: Hallván 
halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és 
ne ismerjetek:

15 Mert megkövéredett e népnek szíve, és 
füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket 
behunyták; hogy valami módon ne lássanak 
szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne 
értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg 
ne gyógyítsam õket.

16 A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és 
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a ti füleitek, hogy hallanak.

LUKÁCS 4:18 Az Úrnak lelke [van] én 
rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a 
szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, 
elküldött, hogy a töredelmes szívûeket 
meggyógyítsam, hogy a foglyoknak 
szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek 
megnyilását, hogy szabadon bocsássam a 
lesujtottakat,

19 Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.

LUKÁCS 7:22 És felelvén Jézus, monda 
nékik: Elmenvén mondjátok meg Jánosnak, 
a miket láttatok és hallottatok: hogy a vakok 
szemeik világát veszik, a sánták járnak, a 
poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, 
a halottak feltámadnak, a szegényeknek az 
evangyéliom prédikáltatik.

APOSTOLOK 26:18 Hogy megnyissad 
szemeiket, hogy setétségbõl világosságra 
és a Sátánnak hatalmából az Istenhez 
térjenek, hogy bûneiknek bocsánatát és a 
megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek 
az én bennem való hit által.

2 KORINTUSI 3:14 De megtompultak 
az õ elméik. Mert ugyanaz a lepel mind e 
mai napig ott van az ó szövetség olvasásánál 
felfedetlenül, mivelhogy a Krisztusban tûnik 
el;

15 Sõt mind máig, a mikor csak olvassák Mózest, 
lepel borul az õ szívökre.

16 Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel.
17 Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, 

ott a szabadság.
18 Mi pedig az Úrnak dicsõségét mindnyájan 

fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon 
ábrázatra elváltozunk, dicsõségrõl dicsõségre, 

úgy mint az Úrnak Lelkétõl.

EFÉZUSIAKHOZ 1:17 Hogy a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak Istene, a dicsõségnek Atyja 
adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek 
Lelkét az Õ megismerésében;

18 És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy 
tudhassátok, hogy mi az Õ elhívásának a 
reménysége, mi az Õ öröksége dicsõségének a 
gazdagsága a szentek között,

JAKAB 1:21 Elvetvén azért minden 
undokságot és a gonoszságnak sokaságát, 
szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, a mely 
megtarthatja a ti lelkeiteket.

JELENÉSEK 3:18    Azt tanácslom néked, 
hogy végy tõlem tûzben megpróbált aranyat, 
hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy 
öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te 
mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító 
írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.

Lásd még: 5 Mózes 29:4; Zsoltárok 12:6; Ézsaiás 29:10-12,16; 
Ézsaiás 42:16-19; Márk 7:37; 2 Korintusi 4:2-6; 1 Péter 2:9.

B17 A Messiás gyengédsége és gyengesége.
B24 Isten és a Messiás örül az igaz 

személyeknek és a hívoknek.

ÉZSAIÁS 29:19 És nagy örömük lesz a 
szenvedõknek az Úrban, és a szegény 
emberek vígadnak Izráel Szentjében.

3 MÓZES 23:40 És vegyetek magatoknak az 
elsõ napon szép fának gyümölcsét, pálmafa 
ágait, sûrû levelû fa lombját, és patak mellett 
való fûzgalyakat, és örvendezzetek az Úr elõtt, 
a ti Istenetek elõtt hét napig.
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5 MÓZES 16:11 És örvendezz az Úrnak, a 
te Istenednek színe elõtt, te és a te fiad, és 
leányod, szolgád, szolgálóleányod, és a lévita, 
a ki a te kapuidon belõl van, és a jövevény, az 
árva és az özvegy, a kik te közötted vannak, 
azon a helyen, a melyet kiválasztott az Úr, a te 
Istened, hogy oda helyezze az õ nevét.

ZSOLTÁROK 5:12    És majd örülnek mindnyájan, 
a kik bíznak benned; mindörökké vígadjanak, 
és te megoltalmazod ôket, és örvendeznek te 
benned, a kik szeretik a te nevedet.

ZSOLTÁROK 32:11 Örüljetek az 
Úrban, vigadozzatok ti igazak! Örvendezzetek 
mindnyájan ti egyeneslelkûek!

ZSOLTÁROK 64:11 Örvendeni fog az 
igaz Istenben, és hozzá menekül; és dicsekedni 
fognak minden egyenesszívûek. 

ZSOLTÁROK 68:4    Az igazak pedig örvendeznek 
és vígadnak az Isten elôtt, és ujjongnak örömmel.

ZSOLTÁROK 107:30 És örülének, 
hogy lecsillapodtak vala, és vezérlé õket az õ 
kivánságuknak partjára.

ZSOLTÁROK 118:24 Ez a nap az, a 
melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és 
vígadjunk ezen!

ZSOLTÁROK 149:2 Örvendezzen Izráel 
az õ teremtõjében: Sionnak fiai örüljenek az õ 
királyukban!

ÉNEKEK ÉNEKE 1:4 Vonj engemet te 
utánad, hadd fussunk! Bevitt engem a király 
az ô ágyasházába; örvendezünk és vígadunk te 
benned, elôszámláljuk a te szerelmeidet, melyek 

jobbak a bornál, méltán szeretnek téged.

ÉZSAIÁS 9:3 Te megsokasítod e népet, 
nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek 
elõtted az aratók örömével, és vígadoznak, 
mint mikoron zsákmányt osztanak.

ÉZSAIÁS 25:9 És szólnak ama napon: Ímé 
Istenünk, a kit mi vártunk és a ki megtart 
minket; ez az Úr, a kit mi vártunk, örüljünk és 
örvendezzünk szabadításában!

JEREMIÁS 31:12 És eljõnek és énekelnek a Sion 
ormán, és futnak az Úrnak javaihoz, búza, 
bor, olaj, juhok és barmok nyája felé, és az õ 
lelkök olyan lesz, mint a megöntözött kert, és 
nem bánkódnak többé.

13 Akkor vígadoz a szûz a seregben, és az ifjak és 
a vének együttesen, és az õ siralmokat örömre 
fordítom, és megvígasztalom és felvidámítom 
õket az õ bánatukból.

HABAKUK 3:18 De én örvendezni fogok az 
Úrban, [és] vígadok az én szabadító Istenemben.

ZAKARIÁS 2:10 Örülj és örvendezz, Sionnak 
leánya, mert ímé elmegyek és közötted 
lakozom! így szól az Úr.

MÁTÉ 5:3 Boldogok a lelki szegények: 
mert övék a mennyeknek országa.

MÁTÉ 5:5 Boldogok a szelídek: mert õk 
örökségül bírják a földet.

MÁTÉ 11:29 Vegyétek föl magatokra az 
én igámat, és tanuljátok meg tõlem, hogy én 
szelid és alázatos szívû vagyok: és nyugalmat 
találtok a ti lelkeiteknek.

LUKÁCS 1:14 És lészen tenéked örömödre 
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és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az 
õ születésén;

LUKÁCS 2:10 És monda az angyal nékik: 
Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy 
örömet, mely az egész népnek öröme lészen:

JÁNOS 3:29 A kinek jegyese van, võlegény 
az; a võlegény barátja pedig, a ki ott áll és 
hallja õt, örvendezve örül a võlegény szavának. 
Ez az én örömem immár betelt.

JÁNOS 16:22 Ti is azért most ugyan 
szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak 
majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és 
senki el nem veszi tõletek a ti örömeteket.

JÁNOS 20:20 És ezt mondván, megmutatá 
nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének 
azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat.

APOSTOLOK 5:41 Õk annakokáért 
örömmel menének el a tanács elõl, hogy 
méltókká tétettek arra, hogy az õ nevéért 
gyalázattal illettessenek.

APOSTOLOK 13:48 A pogányok pedig 
ezeket hallván, örvendezének, és magasztalják 
vala az Úrnak ígéjét; és a kik csak örök életre 
választattak vala, hivének.

APOSTOLOK 13:52 A tanítványok pedig 
betelnek vala örömmel és Szent Lélekkel.

FILIPPIEKHEZ 2:17 De ha kiontatom 
is italáldozatként a ti hitetek áldozatánál és 
papiszolgálatánál, [mégis] örülök, és együtt 
örülök mindnyájatokkal;

18 Azonképen ti is örüljetek, és örüljetek együtt velem.
FILIPPIEKHEZ 4:4 Örüljetek az Úrban 

mindenkor; ismét mondom, örüljetek!

1 TESSZALONIKA 3:9 Mert milyen 
hálával is fizethetünk az Istennek ti érettetek, 
mindazért az örömért, a melylyel örvendezünk 
miattatok a mi Istenünk elõtt?!

1 PÉTER 4:13 Sõt, a mennyiben részetek van 
a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az 
õ dicsõségének megjelenésekor is vígadozva 
örvendezhessetek.

1 JÁNOS 1:4 És ezeket azért írjuk néktek, 
hogy örömetek teljes legyen.

Lásd még: 4 Mózes 10:10; 5 Mózes 12:7,12,18; 5 Mózes 14:26; 
5 Mózes 16:14; 5 Mózes 26:11; 5 Mózes 27:7; 1 Sámuel 2:1; 1 

Királyok 1:39,40; 1 Krónika 15:16; 2 Krónika 29:30; 2 Krónika 
30:23,26; Nehemiás 8:9,11,16; Nehemiás 12:43,44; Eszter 9:22; 
Zsoltárok 2:11; Zsoltárok 9:3,15; Zsoltárok 13:6; Zsoltárok 14:7; 

Zsoltárok 16:9,11; Zsoltárok 28:7; Zsoltárok 31:8; Zsoltárok 
32:7; Zsoltárok 33:1,3,21; Zsoltárok 34:3; Zsoltárok 35:9,27; 
Zsoltárok 40:17; Zsoltárok 43:4; Zsoltárok 45:9,16; Zsoltárok 

48:12; Zsoltárok 51:10,14,16; Zsoltárok 53:7; Zsoltárok 59:17; 
Zsoltárok 63:6,8,12; Zsoltárok 66:6; Zsoltárok 67:5; Zsoltárok 

69:33; Zsoltárok 70:5; Zsoltárok 81:2; Zsoltárok 89:17; Zsoltárok 
90:14,15; Zsoltárok 92:5; Zsoltárok 95:1; Zsoltárok 96:11,12; 

Zsoltárok 97:1,8,11,12; Zsoltárok 98:4; Zsoltárok 100:2; Zsoltárok 
104:34; Zsoltárok 105:3,43; Zsoltárok 106:5; Zsoltárok 107:42; 
Zsoltárok 119:14,62,74,111; Zsoltárok 122:1; Zsoltárok 126:3; 

Zsoltárok 149:5; Példabeszédek 10:28; Példabeszédek 15:15; 
Ézsaiás 9:3; Ézsaiás 12:3,6; Ézsaiás 24:14; Ézsaiás 30:29; Ézsaiás 
35:1,2,10; Ézsaiás 41:16; Ézsaiás 44:23; Ézsaiás 51:5,13; Ézsaiás 

54:1; Ézsaiás 55:12; Ézsaiás 56:7; Ézsaiás 60:15; Ézsaiás 61:3,7,10; 
Ézsaiás 62:5; Ézsaiás 65:18,19; Ézsaiás 66:2,10,14; Jeremiás 15:16; 

Jeremiás 33:9,11; Jeremiás 49:25; Jóel 2:21,23; Sofoniá 3:14,17; 
Zakariás 8:19; Zakariás 9:9; Zakariás 10:7; Máté 2:10; Máté 

5:12; Máté 13:44; Lukács 1:47,58; Lukács 6:23; Lukács 10:17,20; 
Lukács 15:7,23,32; Lukács 19:6,37; Lukács 24:41,52; János 4:36; 
János 8:56; János 14:28; János 15:11; János 16:20,24; János 17:13; 

Apostolok 2:26,28,46,47; Apostolok 8:8,39; Apostolok 11:23; 
Apostolok 14:17; Apostolok 15:3,31; Apostolok 16:34; Apostolok 
20:24; Rómaiakhoz 12:12,15; Rómaiakhoz 14:17; Rómaiakhoz 
15:10,13; 1 Korintusi 12:26; 2 Korintusi 1:24; 2 Korintusi 2:3; 
2 Korintusi 7:4; 2 Korintusi 8:2; Galatákhoz 5:22; Filippiekhez 
1:4,18,25; Filippiekhez 2:2,29; Filippiekhez 3:1; Filippiekhez 

4:1; Kolosséiakhoz 1:11; 1 Tesszalonika 1:6; 1 Tesszalonika 2:20; 1 
Tesszalonika 3:9; 2 Timóteushoz 1:4; Zsidókhoz 10:34; 1 Péter 1:6,8; 

János 1:12,4; Jelenések 14:3; Jelenések 19:7.
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H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 29:22 Ezért így szól az Úr Jákób 
házáról, Õ, a ki megváltá Ábrahámot: 
Nem szégyenül meg többé Jákób, és nem 
sáppad meg többé az õ orczája.

23 Ha látni fogják gyermekei kezeim 
munkáját közöttük, megszentelik 
nevemet, megszentelik Jákób Szentjét, és 
félik Izráel Istenét.

24 És megismerik a tévelygõ lelkûek az 
értelmet, és a kik zúgolódnak, tanulságot 
tanulnak.

APOSTOLOK 2:37 [Ezeket] pedig 
mikor hallották, szívökben megkeseredének, 
és mondának Péternek és a többi 
apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, 
férfiak?

EFÉZUSIAKHOZ 2:10 Mert az Õ alkotása 
vagyunk, teremtetvén [Általa] a Krisztus 
Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket elõre 
elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

1 TIMÓTEUSHOZ 1:13 Ki elõbb 
istenkáromló, üldözõ és erõszakoskodó 
valék: de könyörült rajtam, mert tudatlanul 
cselekedtem hitetlenségben;

Lásd még: #1; #2; #4; Ézsaiás 5:16; Ézsaiás 8:13; Máté 5:9; Lukács 
15:17-19; János 6:45; 2 Korintusi 4:2-6; Galatákhoz 5:22,23; 1 

Péter 2:9.

D09 A Messiás lesz a Megváltó.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 30:18 S azért vár az Úr, hogy 
könyörüljön rajtatok, és azért felséges õ, 
hogy megkegyelmezzen néktek, mert az 
ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, a 
kik Õt szolgálják.

19 Mert te nép, mely Sionon Jeruzsálemben 
lakol, nem fogsz te sírni többé, bizton 
könyörül rajtad Õ kiáltásod szavára, 
mihelyt meghallja, megfelel néked;

20 És ad néktek az Úr kenyeret a 
keserûségben, és a nyomorban vizet, 
és nem kell többé elrejtõzködniök 
tanítóidnak, hanem szemeid tanítóidra 
néznek!

ÉZSAIÁS 30:21-25 
ÉZSAIÁS 30:26 És a holdnak fénye olyan 

lesz, mint a napnak fénye, és a napnak 
fénye hétszer nagyobb lesz, olyan, mint 
hét napnak napfénye; ama napon, a 
melyen az Úr beköti népe romlását, és 
vereségének sebét meggyógyítja!

ÉZSAIÁS 30:27-28 
ÉZSAIÁS 30:29 És fölzendül éneketek, 

mint a szent ünnepnek éjszakáján, és 
örvendez szívetek, mint azé, a ki sípolva 
megy az Úr hegyére, Izráel kõszálához.

ÉZSAIÁS 30:30-33

RÓMAIAKHOZ 11:25 Mert nem akarom, 
hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, 
hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a 
megkeményedés Izráelre nézve [csak] részben 
történt, a meddig a pogányok teljessége 
bemegyen.

26 És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg 
van írva: Eljõ Sionból a Szabadító, és elfordítja 
Jákóbtól a gonoszságokat:

ÉZSAIÁS

ezsaiás 29 ezsaiás 30



211

27 És ez nékik az én szövetségem, midõn 
eltörlöm az õ bûneiket.

ZSIDÓKHOZ 8:10 Mert ez az a 
szövetség, melyet kötök az Izráel házával, 
ama napok multán, mond az Úr: Adom az én 
törvényemet az õ elméjökbe, és az õ szívökbe 
írom azokat, és leszek nekik Istenök és õk 
lesznek nekem népem.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

Lásd még: #1; #2; #5.

E08 A Messiás igazságszolgáltatása.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 32:1 Ímé, igazság szerint 
uralkodik a király, és a fejedelmek fõk 
lesznek az ítélettételben;

2 Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél 
ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint 
patakok száraz vidéken, mint nagy kõszál 
árnyéka a szomjúhozó földön.

ÉZSAIÁS 32:3,4

ÉZSAIÁS 9:6 Mert egy gyermek születik 
nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ 
vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, 
tanácsosnak, erõs Istennek, örökkévalóság 
atyjának, békesség fejedelmének!

7 Uralma növekedésének és békéjének nem 
lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, 

hogy fölemelje és megerõsítse azt jogosság és 
igazság által mostantól mindörökké. A seregek 
Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!

MÁTÉ 5:6 Boldogok, a kik éhezik 
és szomjúhozzák az igazságot: mert õk 
megelégíttetnek.

MÁTÉ 11:28 Jõjjetek én hozzám 
mindnyájan, a kik megfáradtatok és 
megterheltettetek, és én megnyugosztlak 
titeket.

JÁNOS 4:14 Valaki pedig abból a vízbõl 
iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg 
nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet 
én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje 
lesz õ benne.

Lásd még: #1; #2; Ézsaiás 7:14; Mikeás 5:3,4.

G04 A Messiás kitölteti a Szellemét.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 32:15 Míglen kiöntetik reánk 
a lélek a magasból, és lészen a puszta 
termõfölddé, és a termõföld erdõnek 
tartatik;

16 És lakozik a pusztában jogosság, és 
igazság fog ülni a termõföldön;

17 És lesz az igazság mûve békesség, és az 
igazság gyümölcse nyugalom és biztonság 
mindörökké.

18 Népem békesség hajlékában lakozik, 
biztonság sátraiban, gondtalan 
nyugalomban.

ÉZSAIÁS 44:3 Mert vizet öntök a 
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szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; 
kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat 
a te csemetéidre.

JÁNOS 7:37 Az ünnep utolsó nagy napján 
pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha 
valaki szomjúhozik, jõjjön én hozzám, és 
igyék.

38 A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, 
élõ víznek folyamai ömlenek annak belsejébõl.

39 Ezt pedig mondja vala a Lélekrõl, a melyet 
veendõk valának az õ benne hívõk: mert még 
nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még 
nem dicsõítteték meg.

APOSTOLOK 2:17 És lészen az utolsó 
napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én 
Lelkembõl minden testre: és prófétálnak a ti 
fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat 
látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.

18 És épen az én szolgáimra és az én 
szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a 
napokban az én Lelkembõl, és prófétálnak.

APOSTOLOK 2:33 Annakokáért az 
Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a 
megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, 
kitöltötte ezt, a mit ti most láttok és hallotok.

GALATÁKHOZ 5:22 De a Léleknek 
gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, 
béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség, 
mértékletesség.

2 KORINTUSI 3:8 Hogyne volna még 
inkább dicsõséges a léleknek szolgálata?

TITUS 3:5 Nem az igazságnak 
cselekedeteibõl, a melyeket mi cselekedtünk, 
hanem az õ irgalmasságából tartott meg 

minket az újjászületésnek fürdõje és a Szent 
Lélek megújítása által,

6 Melyet kitöltött reánk bõséggel a mi megtartó 
Jézus Krisztusunk által;

Lásd még: #1; #2; #5; Példabeszédek 1:23; Zsoltárok 104:30; Lukács 
24:49.

B18 A Messiás szentsége, szépsége és 
dicsosége.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.
     
ÉZSAIÁS 33:17 A királyt ékességében 

látják szemeid; látnak széles országot.
ÉZSAIÁS 33:18-19
ÉZSAIÁS 33:20 Lássad Siont, 

ünnepeinknek városát, szemeid nézzék 
Jeruzsálemet, mint nyugalom hajlékát, 
mint sátort, mely nem vándorol, melynek 
szegei soha ki nem húzatnak, s kötelei 
soha el nem szakadnak;

21 Sõt az Úr, a dicsõséges lesz ott nékünk 
folyók és széles vizek gyanánt, a melyekbe 
nem jõ evezõs hajó, és nehéz gálya rajtok 
át nem megy.

22 Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi 
vezérünk, az Úr a mi királyunk, Õ tart 
meg minket!

23 Megtágultak köteleid, árbóczfájok 
alapját nem tartják erõsen, vitorlát nem 
feszítenek: akkor sok rablott prédát 
osztanak, [még] a sánták [is] zsákmányt 
vetnek.

24 És nem mondja a lakos: beteg vagyok! a 
nép, a mely benne lakozik, bûnbocsánatot 
nyer.
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JEREMIÁS 31:33 Hanem ez lesz a szövetség, 
a melyet e napok után az Izráel házával 
kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az õ 
belsejökbe helyezem, és az õ szívökbe írom 
be, és Istenökké leszek, õk pedig népemmé 
lesznek.

MÁTÉ 17:2 És elváltozék elõttök, és az õ 
orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig 
fehér lõn, mint a fényesség.

MÁTÉ 21:5 Mondjátok meg Sion 
leányának: Ímhol jõ néked a te királyod, 
alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó 
szamárnak vemhén.

LUKÁCS 1:33 És uralkodik a Jákób házán 
mindörökké; és az õ királyságának vége nem 
lészen!

JÁNOS 1:14 És az Íge testté lett és lakozék 
mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes 
vala kegyelemmel és igazsággal.

JÁNOS 17:24 Atyám, a kiket nékem adtál, 
akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én 
velem legyenek; hogy megláthassák az én 
dicsõségemet, a melyet nékem adtál: mert 
szerettél engem e világ alapjának felvettetése 
elõtt.

JÁNOS 18:37 Monda azért néki Pilátus: 
Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: 
Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért 
születtem, és azért jöttem e világra, hogy 
bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki 
az igazságból való, hallgat az én szómra.

APOSTOLOK 10:42 És megparancsolta 

nékünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk 
bizonyságot, hogy õ az Istentõl rendelt bírája 
élõknek és holtaknak.

1 KORINTUSI 15:24 Aztán a vég, mikor 
átadja az országot az Istennek és Atyának; a 
mikor eltöröl minden birodalmat és minden 
hatalmat és erõt.

25 Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem 
ellenségeit mind lábai alá veti.

1 TIMÓTEUSHOZ 6:13 Meghagyom néked 
Isten elõtt, a ki megelevenít mindeneket, 
és Krisztus Jézus elõtt, a ki bizonyságot tett 
Ponczius Pilátus alatt ama szép vallástétellel,

14 Hogy tartsd meg a parancsolatot 
mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk 
Jézus Krisztus megjelenéséig,

15 A mit a maga idejében megmutat ama boldog 
és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és 
az uraknak Ura,

1 JÁNOS 3:2 Szeretteim, most Isten 
gyermekei vagyunk, és még nem lett 
nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, 
hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká 
leszünk Õ hozzá; mert meg fogjuk õt látni, a 
mint van.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

JELENÉSEK 15:3    És énekelik vala Mózesnek 
az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak 
énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak 
a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak 
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és igazak a te útaid, óh szentek Királya!

JELENÉSEK 17:14 Ezek a Bárány ellen 
viaskodnak, és a Bárány meggyõzi õket, mert 
uraknak Ura és királyoknak Királya; és az õ 
vele való hivatalosok és választottak és hívek 
[is.]

Lásd még: #1; #2; #5; #6; #7; Zsoltárok 45:3; Énekek Éneke 5:10; 
Ézsaiás 32:1,2; Zakariás 9:17.

E05 A Messiás csodatételei.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 35:1 Örvend a puszta és a 
kietlen [hely,] örül a pusztaság és virul 
mint õszike.

2 Virulva virul és örvend ujjongva, a 
Libánon dicsõsége adatott néki, Karmel 
és Sáron ékessége; meglátják õk az Úrnak 
dicsõségét, Istenünk ékességét.

3 Erõsítsétek a lankadt kezeket, és 
szilárdítsátok a tántorgó térdeket.

4 Mondjátok a remegõ szívûeknek: legyetek 
erõsek, ne féljetek! Ímé, Istenetek 
bosszúra jõ, az Isten, a ki megfizet, Õ jõ, 
és megszabadít titeket!

5 Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a 
süketek fülei megnyittatnak,

6 Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és 
ujjong a néma nyelve, mert a pusztában 
víz fakad, és patakok a kietlenben.

7 És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld 
vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, a hol 
feküsznek, fû, nád és káka [terem.]

8 És lesz ott ösvény és út, és szentség 
útának hívatik: tisztátalan nem megy át 
rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton 

jár, még a bolond se téved el;
9 Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen 

vad nem jõ fel reá, nem is található ott, 
hanem a megváltottak járnak rajta!

10 Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és 
ujjongás között Sionba jönnek; és örök 
öröm fejökön, vígasságot és örömöt 
találnak; és eltûnik fájdalom és sóhaj.

MÁTÉ 11:4 És felelvén Jézus, monda 
nékik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a 
miket hallotok és láttok:

5 A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok 
megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak 
föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom 
hirdettetik;

6 És boldog, a ki én bennem meg nem 
botránkozik.

MÁTÉ 12:22 Akkor egy vak és néma 
ördöngõst hoztak õ eléje; és meggyógyítá azt, 
annyira, hogy a vak és néma mind beszél, 
mind lát vala.

23 És elálmélkodék az egész sokaság, és monda: 
Vajjon nem ez-é Dávidnak ama Fia?

LUKÁCS 4:18 Az Úrnak lelke [van] én 
rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a 
szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, 
elküldött, hogy a töredelmes szívûeket 
meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást 
hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, 
hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,

JÁNOS 9:39 És monda Jézus: Ítélet végett 
jöttem én e világra, hogy a kik nem látnak, 
lássanak; és a kik látnak, vakok legyenek.

JÁNOS 10:28 És én örök életet adok nékik; 
és soha örökké el nem vesznek, és senki ki 
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nem ragadja õket az én kezembõl.
29 Az én Atyám, a ki [azokat] adta nékem, 

nagyobb mindeneknél; és senki sem 
ragadhatja ki [azokat] az én Atyámnak 
kezébõl.

30 Én és az Atya egy vagyunk.

JÁNOS 14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok 
az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az 
Atyához, hanemha én általam.

JELENÉSEK 21:4    És az Isten eltöröl minden 
könyet az õ szemeikrõl; és a halál nem lesz 
többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom 
nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak.

JELENÉSEK 22:14 Boldogok, a kik 
megtartják az õ parancsolatait, hogy joguk 
legyen az életnek fájához, és bemehessenek a 
kapukon a városba.

Lásd még: #1; #2; #5; #7; Zsoltárok 146:8; Ézsaiás 29:18; Ézsaiás 
32:3,4; Ézsaiás 42:7,16; Ézsaiás 43:8; Ézsaiás 44:3,4; Máté 9:27-33; 
Máté 15:29-31; Máté 20:30-34; Máté 21:14; Márk 7:32-35; Márk 
8:22-25; János 4:14; János 5:2-9; János 7:38; János 9:1-7; Apostolok 

9:17,18; Apostolok 14:8-10; Apostolok 26:18.

C02 Be lett jelentve a Messiás osatyja.
E26 A Messiás megváltja az embereket.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 40:1 Vígasztaljátok, 
vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek!

2 Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, 
és hirdessétek néki, hogy vége 
van nyomorúságának, hogy bûne 
megbocsáttatott; hiszen kétszeresen 
sujtotta õt az Úr keze minden bûneiért.

3 Egy szó kiált: A pusztában készítsétek 
az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a 

kietlenben a mi Istenünknek!
4 Minden völgy fölemelkedjék, minden 

hegy és halom alászálljon, és legyen az 
egyenetlen egyenessé és a bérczek rónává.

5 És megjelenik az Úr dicsõsége, és minden 
test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt.

MÁTÉ 3:1 Azokban a napokban pedig 
eljöve Keresztelõ János, a ki prédikál vala 
Júdea pusztájában.

2 És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert 
elközelített a mennyeknek országa.

3 Mert ez az, a kirõl Ésaiás próféta szólott, ezt 
mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek 
az Úrnak útját, és egyengessétek meg az õ 
ösvényeit.

MÁRK 1:1 A Jézus Krisztus, az Isten Fia 
evangyéliomának kezdete,

2 A mint meg van írva a prófétáknál: Ímé én 
elküldöm az én követemet a te orczád elõtt, a 
ki megkészíti a te útadat elõtted;

3 Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek 
meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az õ 
ösvényeit:

4 Elõáll vala János, keresztelvén a pusztában 
és prédikálván a megtérésnek keresztségét a 
bûnöknek bocsánatára.

LUKÁCS 1:52 Hatalmasokat dönte le 
trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel.

53 Éhezõket töltött be javakkal, és gazdagokat 
küldött el üresen.

LUKÁCS 3:2 Annás és Kajafás fõpapsága 
alatt, lõn az Úrnak szava Jánoshoz, a Zakariás 
fiához, a pusztában,

3 És méne a Jordán mellett lévõ minden 
tartományba prédikálván a megtérés 
keresztségét a bûnöknek bocsánatjára;
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4 A mint meg van írva Ésaiás próféta 
beszédeinek könyvében, ki [ezt] mondja: 
Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg 
az Úrnak útját, egyengessétek az õ ösvényeit.

5 Minden völgy betöltetik, minden hegy és 
halom megalacsonyíttatik; és az egyenetlenek 
egyenesekké, és a göröngyös útak símákká 
lesznek;

6 És meglátja minden test az Istennek 
szabadítását.

JÁNOS 1:14 És az Íge testté lett és lakozék 
mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes 
vala kegyelemmel és igazsággal.

2 KORINTUSI 3:18 Mi pedig az Úrnak 
dicsõségét mindnyájan fedetlen arczczal 
szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, 
dicsõségrõl dicsõségre, úgy mint az Úrnak 
Lelkétõl.

ZSIDÓKHOZ 1:3 A ki az õ 
dicsõségének visszatükrözõdése, és az õ 
valóságának képmása, a ki hatalma szavával 
fentartja a mindenséget, a ki minket 
bûneinktõl megtisztítván, üle a Felségnek 
jobbjára a magasságban,

JELENÉSEK 21:23 És a városnak 
nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy 
világítsanak benne; mert az Isten dicsõsége 
megvilágosította azt, és annak szövétneke a 
Bárány.

Lásd még: #1; #2; #5; #7; Ézsaiás 42:11-16; Ézsaiás 57:15-19; 
Ezékiel 17:24; Hóseás 2:15; Lukács 18:14; 2 Korintusi 1:4; 1 

Tesszalonika 4:15-18.

B06 A Messiás a Jó Pásztor.
B07 A Messiás mindenhatósága.
B16 A Messiás hatalma és ereje.
E22 A Messiás munkája áldott lesz.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 40:9 Magas hegyre menj fel, 
örömmondó Sion! emeld föl szódat 
magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld 
föl, ne félj! mondjad Júda városinak: 
Ímhol Istenetek!

10 Ímé, az Úr Isten jõ hatalommal, és 
karja uralkodik! Ímé, jutalma vele jõ, és 
megfizetése Õ elõtte.

11 Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára 
gyûjti a bárányokat és ölében hordozza, a 
szoptatósokat szelíden vezeti.

ÉZSAIÁS 62:11 Ímé, az Úr hirdette mind a 
föld határáig: Mondjátok meg Sion leányának, 
ímé, eljött szabadulásod, ímé, jutalma vele jõ, 
és megfizetése õ elõtte!

EZÉKIEL 34:23 És állatok föléjök egyetlenegy 
pásztort, hogy legeltesse õket: az én szolgámat, 
Dávidot, õ legelteti õket s õ lesz nékik pásztoruk.

24 Én pedig, az Úr, leszek nékik Istenök, és az én 
szolgám, Dávid, fejedelem közöttök. Én, az 
Úr mondottam.

MIKEÁS 4:1 És lészen: az utolsó idõben az 
Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, 
és felülemelkedik az a halmokon, és népek 
özönlenek reá.

2 Pogányok is sokan mennek, és mondják: Jertek, 
menjünk fel az Úr hegyére és a Jákób Istenének 
házához, hogy megtanítson minket az õ útaira, 
és járjunk az õ ösvényein! Mert Sionból jõ ki a 
törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálembõl.
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MÁTÉ 9:36 Mikor pedig látta vala a 
sokaságot, könyörületességre indula rajtok, 
mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a 
pásztor nélkül való juhok.

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

12 A béres pedig és a ki nem pásztor, a kinek 
a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jõni, 
és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas 
elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat.

13 A béres pedig [azért] fut el, mert béres, és 
nincs gondja a juhokra.

14 Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az 
enyéimet, és engem [is] ismernek az enyéim,

15 A miként ismer engem az Atya, és én [is] 
ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért.

16 Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem 
ebbõl az akolból valók: azokat is elõ kell 
hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és 
lészen egy akol [és] egy pásztor.

RÓMAIAKHOZ 10:18 De mondom: 
Avagy nem hallották-é? Sõt inkább az egész 
földre elhatott az õ hangjok, és a lakóföld 
véghatáráig az õ beszédök.

EFÉZUSIAKHOZ 1:20 A melyet 
megmutatott a Krisztusban, mikor 
feltámasztotta Õt a halálból, és ültette Õt a 
maga jobbjára a mennyekben.

21 Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon 
és erõn és uraságon és minden néven, mely 
neveztetik nemcsak e világon, hanem a 
következendõben is:

22 És mindeneket vetett az Õ lábai alá, 
és Õt tette mindeneknek fölötte az 
anyaszentegyháznak fejévé,

23 Mely az Õ teste, teljessége Õ néki, a ki 
mindeneket betölt mindenekkel.

ZSIDÓKHOZ 2:14 Mivel tehát a 
gyermekek testbõl és vérbõl valók, õ is 
hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a 
halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma 
van a halálon, tudniillik az ördögöt,

15 És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való 
félelem miatt teljes életökben rabok valának.

1 PÉTER 5:4 És mikor megjelenik a 
fõpásztor, elnyeritek a dicsõségnek hervadatlan 
koronáját.

JELENÉSEK 7:17     Mert a Bárány, a ki a 
királyiszéknek közepette van, legelteti õket, és 
a vizeknek élõ forrásaira viszi õket; és eltöröl 
Isten az õ szemeikrõl minden könyet.

Lásd még: #1; #2; #3; Zsoltárok 23:1; Zsoltárok 78:71,72; Zsoltárok 
80:2; Ézsaiás 9:6,7; Ézsaiás 41:27; Ézsaiás 49:9,10; Ézsaiás 52:7; 
János 12:13-15; Apostolok 2:7-11; Zsidókhoz 13:20; 1 Péter 2:25.

D05 A Messiás lesz a Megváltó.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 41:8 De te Izráel, én szolgám, 
Jákób, a kit én elválasztottam, 
Ábrahámnak, az én barátomnak magva;

9 Te, a kit én a föld utolsó részérõl 
hoztalak és véghatárairól elhívtalak, és 
ezt mondám néked: Szolgám vagy te, 
elválasztottalak és meg nem útállak:

10 Ne félj, mert én veled vagyok; ne 
csüggedj, mert én vagyok Istened; 
megerõsítelek, sõt megsegítlek, és 
igazságom jobbjával támogatlak.

ÉZSAIÁS 41:11-13

ÉZSAIÁS 41:14 Ne félj, férgecske Jákób, 
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maroknyi Izráel, én megsegítlek, szól az Úr, a 
te megváltód, Izráelnek Szentje!

15 Ímé, én teszlek éles, új cséplõhengerré, a 
melynek két éle van; hegyeket csépelj és zúzz 
össze, és a halmokat pozdorjává tegyed.

16 Te szórd, és a szél vigye el õket, és elszéleszsze 
õket a forgószél, és te örülsz az Úrban, és 
dicsekedel Izráelnek Szentjében.

17 A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de 
nincs, nyelvök a szomjúságban elepedt: én, az 
Úr meghallgatom õket, én, Izráel Istene, nem 
hagyom el õket.

18 Kopasz hegyeken folyókat nyitok és a rónák 
közepén forrásokat; a pusztát vizek tavává 
teszem és az aszú földet vizeknek forrásivá.

19 A pusztában czédrust, akáczot nevelek és 
mirtust és olajfát, plántálok a kietlenben 
cziprust, platánt, sudarczédrussal együtt,

20 Hogy lássák, megtudják, eszökbe vegyék és 
megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak keze 
mívelte ezt, és Izráel Szentje teremtette ezt!

ÉZSAIÁS 10:17 És lészen Izráel világossága tûz 
gyanánt, és annak Szentje láng gyanánt, és ég 
és megemészti gazzát és tövisét egy napon;

ÉZSAIÁS 10:20 És lészen ama napon, hogy 
többé nem támaszkodik Izráel maradéka 
és a ki megmaradt Jákób házából, az õt 
nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az 
Úrhoz, Izráel Szentjéhez hûségesen;

ÉZSAIÁS 43:15 Én az Úr vagyok, szent 
[Istene]tek, Izráelnek teremtõje, királyotok.

ÉZSAIÁS 47:4 [Így szól] a mi Megváltónk, 
seregeknek Ura az Õ neve, Izráel Szentje!

ÉZSAIÁS 49:7 Így szól az Úr, Izráel 
megváltója, Szentje, a megvetett lelkûhöz, 

a nép undorához, a zsarnokok szolgájához: 
Látjátok királyok! és majd fölkelnek, 
fejedelmek, és leborulnak az Úrért, a ki hû, 
Izráel Szentjéért, a ki téged elválasztott.

MÁRK 1:24 És monda: Ah! mi dolgunk 
van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért 
jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy 
ki vagy te: az Istennek Szentje.

JÁNOS 4:14 Valaki pedig abból a vízbõl iszik, 
a melyet én adok néki, soha örökké meg nem 
szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok 
néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz õ benne.

JÁNOS 6:35 Jézus pedig monda nékik: Én 
vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám 
jõ, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz 
bennem, meg nem szomjúhozik soha.

JELENÉSEK 3:7 A Filadelfiabeli gyülekezet 
angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, 
az Igaz, a kinél a Dávid kulcsa van, a ki 
megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és 
senki meg nem nyitja:

JELENÉSEK 7:16    Nem éheznek többé, sem 
nem szomjúhoznak többé; sem a nap nem tûz 
rájok, sem semmi hõség:

17 Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette 
van, legelteti õket, és a vizeknek élõ forrásaira 
viszi õket; és eltöröl Isten az õ szemeikrõl 
minden könyet.

JELENÉSEK 22:1    És megmutatá nékem az 
élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó 
vala, mint a kristály, az Istennek és a 
Báránynak királyiszékébõl jõvén ki

Lásd még: #1; #2; #3; #5; Ézsaiás 17:7,13; Ézsaiás 21:10.
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E02 A Messiás szolgálatának helyszíne.

ÉZSAIÁS 41:25 Feltámasztám északról, és 
eljött napkelet felõl; hirdeti nevemet, és 
tapodja a fejedelmeket, mint az agyagot, 
és mint a fazekas a sarat tapossa.

ÉZSAIÁS 9:1 De nem lesz mindig sötét ott, 
a hol most szorongatás van; elõször megalázta 
Zebulon és Nafthali földjét, de azután 
megdicsõíti a tenger útját, a Jordán túlsó 
partját [és ]a pogányok határát.

MÁTÉ 4:13 És odahagyva Názáretet, 
elméne és lakozék a tengerparti 
Kapernaumban, a Zebulon és Naftali 
határain;

14 Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta 
mondott, így szólván:

15 Zebulonnak földje és Naftalinak földje, 
a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok 
Galileája,

E15 A Messiás örömhírt hoz.

ÉZSAIÁS 41:26 Ki jelenté meg ezt eleitõl 
fogva, hogy megtudnók? vagy régen, 
hogy ezt mondanók: Igaz? De nem jelenté 
meg, de nem tudatá senki, nem hallá 
szavatokat senki sem!

27 Sionnak elõször [én hirdetém,] ímé itt 
vannak [a tanúk,] és örömmondót adtam 
Jeruzsálemnek.

ÉZSAIÁS 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 szívûeket, hogy 
hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a 
megkötözötteknek megoldást;

LUKÁCS 1:30 És monda néki az angyal: Ne 
félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.

31 És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, 
és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK.

32 Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának 
hivattatik; és néki adja az Úr Isten a 
Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

LUKÁCS 2:10 És monda az angyal nékik: 
Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy 
örömet, mely az egész népnek öröme lészen:

11 Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr 
Krisztus, a Dávid városában.

RÓMAIAKHOZ 10:15 Mimódon 
prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? A 
miképen meg van írva: Mely szépek a békesség 
hirdetõknek lábai, a kik jókat hirdetnek!

JELENÉSEK 2:8 A Smirnabeli gyülekezet 
angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Elsõ 
és Utolsó, a ki halott vala és él:

Lásd még: Ézsaiás 40:9; Ézsaiás 43:9,10; Ézsaiás 44:6,7; Ézsaiás 
48:12; Ézsaiás 52:9.

B05 A Messiásra kitöltetett a Szent szellem.
E13 Isten megerosíti a Messiás szolgálatát.

ÉZSAIÁS 42:1 Ímé az én szolgám, a kit 
gyámolítok, az én választottam, a kit 
szívem kedvel, lelkemet adtam õ belé, 
törvényt beszél a népeknek.
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MÁTÉ 3:16 És Jézus megkeresztelkedvén, 
azonnal kijöve a vízbõl; és ímé az egek 
megnyilatkozának néki, és õ látá az Istennek 
Lelkét alájõni mintegy galambot és õ reá 
szállani.

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

MÁTÉ 12:16 És megfenyegeté õket, hogy 
õt ismertté ne tegyék;

17 Hogy beteljesedjék Ésaiás próféta mondása, a 
ki így szólt:

18 Ímé az én szolgám, a kit választottam; az én 
szerelmesem, a kiben az én lelkem kedvét 
lelé; lelkemet adom õ belé, és ítéletet hirdet a 
pogányoknak.

MÁTÉ 17:5 Mikor õ még beszél vala, ímé, 
fényes felhõ borítá be õket; és ímé szózat lõn a 
felhõbõl, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a 
kiben én gyönyörködöm: õt hallgassátok.

JÁNOS 3:34 Mert a kit az Isten küldött, az 
Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem 
mérték szerint adja a Lelket.

EFÉZUSIAKHOZ 1:4 A szerint, a mint 
magának kiválasztott minket Õ benne a világ 
teremtetése elõtt, hogy legyünk mi szentek és 
feddhetetlenek Õ elõtte szeretet által,

FILIPPIEKHEZ 2:7 Hanem önmagát 
megüresíté, szolgai formát vévén föl, 
emberekhez hasonlóvá lévén;

Lásd még: Zsoltárok 89:20,21; Ézsaiás 11:2-5; Ézsaiás 43:10; Ézsaiás 
49:3-8; Ézsaiás 50:4-9; Ézsaiás 52:13; Ézsaiás 61:1; Malakiás 1:11; 

Márk 1:10,11; Lukács 3:22; János 1:32-34; János 6:27; Apostolok 
9:15; Apostolok 10:38; Apostolok 11:18; Apostolok 26:17,18,28; 

Rómaiakhoz 15:8-16; Efézusiakhoz 3:8; Kolosséiakhoz 1:13; 2 Péter 
1:17.

B10 A Messiás alázata és szegénysége.
E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
E12 A Messiás beteljesíti Isten törvényét.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 42:2 Nem kiált és nem lármáz, 
és nem hallatja szavát az utczán.

3 Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó 
gyertya belet nem oltja ki, a törvényt 
igazán jelenti meg.

4 Nem pislog és meg nem reped, míg a 
földön törvényt tanít, és a szigetek várnak 
tanítására.

MÁTÉ 11:28 Jõjjetek én hozzám 
mindnyájan, a kik megfáradtatok és 
megterheltettetek, és én megnyugosztlak 
titeket.

29 Vegyétek föl magatokra az én igámat, és 
tanuljátok meg tõlem, hogy én szelid és 
alázatos szívû vagyok: és nyugalmat találtok a 
ti lelkeiteknek.

30 Mert az én igám gyönyörûséges, és az én 
terhem könnyû.

MÁTÉ 12:19 Nem verseng, és nem kiált; az 
utczákon senki nem hallja szavát.

20 A megrepedezett nádat nem töri el, és a 
pislogó gyertyabelet nem oltja ki, mígnem 
diadalomra viszi az ítéletet.

21 És az õ nevében reménykednek majd a 
pogányok.

JÁNOS 17:4 Én dicsõítettelek téged e 
földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám 
bíztál, hogy végezzem azt.

5 És most te dicsõíts meg engem, Atyám, te 
magadnál azzal a dicsõséggel, a melylyel 
bírtam te nálad a világ létele elõtt.

ÉZSAIÁS
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ZSIDÓKHOZ 2:17 Annakokáért 
mindenestõl fogva hasonlatosnak kellett 
lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülõ legyen 
és hív fõpap az Isten elõtt való dolgokban, 
hogy engesztelést szerezzen a nép bûneiért.

18 Mert a mennyiben szenvedett, õ maga 
is megkísértetvén, segíthet azokon, a kik 
megkísértetnek.

ZSIDÓKHOZ 12:2 Nézvén a hitnek 
fejedelmére és bevégezõjére Jézusra, a ki 
az elõtte levõ öröm helyett, megvetve a 
gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten 
királyi székének jobbjára ült.

3 Gondoljátok meg azért, hogy õ ily ellene való 
támadást szenvedett el a bûnösöktõl, hogy el 
ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván.

1 PÉTER 2:22 A ki bûnt nem cselekedett, 
sem a szájában álnokság nem találtatott:

23 A ki szidalmaztatván, viszont nem 
szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetõzött; 
hanem hagyta az igazságosan ítélõre:

Lásd még: #1; #4; Zsoltárok 147:3; Ézsaiás 53:2-12; Ézsaiás 57:15; 
Ézsaiás 61:1-3; Ézsaiás 66:2; Jeremiás 31:25; Ezékiel 34:16; Máté 

18:11-14.

B21 A Messiás a fény.
E01 A Messiás szolgálatának típusa.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 42:6 Én, az Úr, hívtalak 
el igazságban, és fogom kezedet, és 
megõrizlek és népnek szövetségévé teszlek, 
pogányoknak világosságává.

7 Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy 
a foglyot a tömlöczbõl kihozzad, és a 
fogházból a sötétben ülõket.

16 A vakokat oly úton vezetem, a melyet nem 
ismernek, járatom õket oly ösvényeken, a 
melyeket nem tudnak; elõttök a sötétséget 
világossággá teszem, és az egyenetlen 
földet egyenessé; ezeket cselekszem velök, 
és õket el nem hagyom.

ÉZSAIÁS 29:18 És meghallják ama napon a 
siketek az írás beszédeit, és a homályból és 
sötétbõl a vakoknak szemei látni fognak.

MÁTÉ 11:5 A vakok látnak, és a sánták 
járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek 
hallanak; a halottak föltámadnak, és a 
szegényeknek evangyéliom hirdettetik;

LUKÁCS 2:28 Akkor õ karjaiba vevé õt, és 
áldá az Istent, és monda:

29 Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te 
beszéded szerint, békességben:

30 Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet,
31 A melyet készítettél minden népeknek szeme 

láttára;
32 Világosságul a pogányok megvilágosítására, és 

a te népednek, az Izráelnek dicsõségére.

LUKÁCS 3:5 Minden völgy betöltetik, 
minden hegy és halom megalacsonyíttatik; és 
az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös 
útak símákká lesznek;

LUKÁCS 4:17 És adák néki az Ésaiás próféta 
könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre 
nyita, a hol ez vala írva:

18 Az Úrnak lelke [van] én rajtam, mivelhogy 
felkent engem, hogy a szegényeknek az 
evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a 
töredelmes szívûeket meggyógyítsam, hogy a 
foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok 
szemeinek megnyilását, hogy szabadon 

ÉZSAIÁS

ezsaiás 42 ezsaiás 42



222

bocsássam a lesujtottakat,
19 Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.
20 És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és 

leüle. És a zsinagógában mindenek szemei õ 
reá valának függesztve.

21 Õ pedig kezde hozzájuk szólani: Ma 
teljesedett be ez [az] Írás a ti hallástokra.

LUKÁCS 24:45 Akkor megnyilatkoztatá az õ 
elméjöket, hogy értsék az írásokat.

JÁNOS 9:39 És monda Jézus: Ítélet végett 
jöttem én e világra, hogy a kik nem látnak, 
lássanak; és a kik látnak, vakok legyenek.

APOSTOLOK 13:46 Akkor Pál és 
Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: 
Szükséges volt, hogy elõször néktek 
hirdettessék az Isten ígéje; de mivelhogy ti 
megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak 
magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz 
fordulunk.

47 Mert így parancsolta nékünk az Úr: 
Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, 
hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.

APOSTOLOK 26:18 Hogy megnyissad 
szemeiket, hogy setétségbõl világosságra 
és a Sátánnak hatalmából az Istenhez 
térjenek, hogy bûneiknek bocsánatát és a 
megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek 
az én bennem való hit által.

2 KORINTUSI 4:6 Mert az Isten, a 
ki szólt: setétségbõl világosság ragyogjon, õ 
gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten 
dicsõsége ismeretének a Jézus Krisztus arczán 
való világoltatása végett.

JELENÉSEK 3:18    Azt tanácslom néked, 

hogy végy tõlem tûzben megpróbált aranyat, 
hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy 
öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te 
mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító 
írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.

Lásd még: #1; #2; Zsoltárok 107:10-16; Zsoltárok 146:7,8; Ézsaiás 
9:2; Ézsaiás 29:18; Ézsaiás 32:3; Ézsaiás 35:5,8; Ézsaiás 40:4; 
Ézsaiás 42:1; Ézsaiás 45:13; Ézsaiás 48:17; Ézsaiás 49:6,8,9; 

Ézsaiás 51:4,5; Ézsaiás 60:1-3; Ézsaiás 61:1; Jeremiás 31:8; Jeremiás 
32:39,41; Lukács 1:69-72,78,79; János 8:12; Apostolok 26:23; 

Rómaiakhoz 3:25,26; Rómaiakhoz 15:8,9; Galatákhoz 3:15-17; 
Efézusiakhoz 1:17,18; Efézusiakhoz 5:8; 2 Timóteushoz 2:26; 

Zsidókhoz 1:8,9; Zsidókhoz 8:6; Zsidókhoz 9:15; Zsidókhoz 12:24; 
Zsidókhoz 13:5,20; 1 Péter 2:9.

A05 A Messiás kapcsolata az Atyjával.
B18 A Messiás szentsége, szépsége és 

dicsosége.

ÉZSAIÁS 42:21 Az Úr igazságáért azt 
akarta, hogy a törvényt nagygyá teszi és 
dicsõségessé.

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

MÁTÉ 5:17 Ne gondoljátok, hogy jöttem 
a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. 
Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, 
hogy betöltsem.

JÁNOS 8:29 És a ki küldött engem, 
én velem van. Nem hagyott engem az 
Atya egyedül, mert én mindenkor azokat 
cselekszem, a melyek néki kedvesek.

JÁNOS 13:31 Mikor azért kiment vala, 
monda Jézus: Most dicsõítteték meg az 
embernek Fia, az Isten is megdicsõítteték õ 
benne.

ÉZSAIÁS
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JÁNOS 15:10 Ha [a]z én parancsolataimat 
megtartjátok, megmaradtok az én 
szeretetemben; a miképen én megtartottam az 
én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok 
az õ szeretetében.

JÁNOS 17:4 Én dicsõítettelek téged e 
földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám 
bíztál, hogy végezzem azt.

5 És most te dicsõíts meg engem, Atyám, te 
magadnál azzal a dicsõséggel, a melylyel 
bírtam te nálad a világ létele elõtt.

RÓMAIAKHOZ 10:4 Mert a törvény vége 
Krisztus minden hívõnek igazságára.

Lásd még: Zsoltárok 40:9; Máté 5:18-20; Máté 17:5; Rómaiakhoz 
3:26,31; Rómaiakhoz 7:12; Rómaiakhoz 8:3; Galatákhoz 3:13,21; 

Galatákhoz 5:22,23; Filippiekhez 3:9; Zsidókhoz 8:10.

B01 A Messiás Isten Fia.
D09 A Messiás lesz a Megváltó.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.
H11 A Messiás megdicsoül.

ÉZSAIÁS 43:1 És most, oh Jákób, így 
szól az Úr, a te Teremtõd, és a te alkotód, 
Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, 
neveden hívtalak téged, enyém vagy!

2 Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, 
és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha 
tûzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg 
nem perzsel téged.

ÉZSAIÁS 43:3-4
ÉZSAIÁS 43:5 Ne félj, mert én veled 

vagyok, napkeletrõl meghozom magodat, 
és napnyugotról egybegyûjtelek.

6 Mondom északnak: add meg; és délnek: 

ne tartsd vissza, hozd meg az én fiaimat 
messzünnen, és leányimat a földnek 
végérõl,

7 Mindent, a ki csak az én nevemrõl 
neveztetik, a kit dicsõségemre 
teremtettem, a kit alkottam és 
készítettem!

ÉZSAIÁS 43:8-9
ÉZSAIÁS 43:10 Ti vagytok az én tanuim, 

így szól az Úr; és szolgám, a kit 
elválasztottam, hogy megtudjátok és 
higyjetek nékem és megértsétek, hogy én 
vagyok az, elõttem Isten nem alkottatott, 
és utánam nem lesz!

11 Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül 
nincsen szabadító!

12 Én hirdettem, és megtartottam, és 
megjelentettem, és nem volt idegen [isten] 
köztetek, és ti vagytok az én tanuim, így 
szól az Úr, hogy én Isten vagyok.

ÉZSAIÁS 43:13-17
ÉZSAIÁS 43:18 Ne emlékezzetek 

a régiekrõl, és az elõbbiekrõl ne 
gondolkodjatok!

19 Ímé, újat cselekszem; most készül, avagy 
nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat 
szerzek, és a kietlenben folyóvizeket.

20 Dicsõítni fog engem a mezõ vada, a 
sakálok és struczok, hogy vizet szereztem 
a pusztában; a kietlenben folyóvizeket, 
hogy választott népemnek inni adjak.

21 A nép, a melyet magamnak alkoték, 
hirdesse dicséretemet!

MÁTÉ 12:18 Ímé az én szolgám, a kit 
választottam; az én szerelmesem, a kiben az én 
lelkem kedvét lelé; lelkemet adom õ belé, és 
ítéletet hirdet a pogányoknak.

MÁTÉ 16:16 Simon Péter pedig felelvén, 
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monda: Te vagy a Krisztus, az élõ Istennek 
Fia.

LUKÁCS 1:47 És örvendez az én lelkem az 
én megtartó Istenemben.

LUKÁCS 2:11 Mert született néktek ma 
a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid 
városában.

JÁNOS 1:7 Ez jött tanúbizonyságul, 
hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy 
mindenki higyjen õ általa.

8 Nem õ vala a világosság, hanem [jött,] hogy 
bizonyságot tegyen a világosságról.

JÁNOS 6:69 És mi elhittük és 
megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élõ 
Istennek Fia.

JÁNOS 15:27 De ti is bizonyságot tesztek; 
mert kezdettõl fogva én velem vagytok.

APOSTOLOK 1:8 Hanem vesztek 
erõt, minekutána a Szent Lélek eljõ reátok: 
és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, 
mint az egész Júdeában és Samariában és a 
földnek mind végsõ határáig.

APOSTOLOK 4:12 És nincsen senkiben 
másban idvesség: mert nem is adatott emberek 
között az ég alatt más név, mely által kellene 
nékünk megtartatnunk.

1 JÁNOS 4:14 És mi láttuk és bizonyságot 
teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ 
üdvözítõjéül.

Lásd még: #1; #2; Ézsaiás 12:2; Ézsaiás 44:7,8; Ézsaiás 45:21,22; 
Ézsaiás 46:10; Hóseás 13:4; Lukács 4:41; János 11:27; János 16:14; 

Titus 3:4-6; 2 Péter 3:18.

D05 A Messiás lesz a Megváltó.

ÉZSAIÁS 44:1 És most hallgass Jákób, én 
szolgám, és Izráel, a kit én elválasztottam.

2 Így szól az Úr, teremtõd és alkotód anyád 
méhétõl fogva, a ki megsegít: Ne félj, 
én szolgám Jákób, és te igaz nép, a kit 
elválasztottam!

ZSOLTÁROK 105:6 Oh Ábrahámnak, 
az õ szolgájának magva; oh Jákóbnak, az õ 
választottának fiai!

ZSOLTÁROK 105:43 Kihozá azért az 
õ népét örömmel, [és] az õ választottait 
vígassággal.

MÁTÉ 24:31 És elküldi az õ angyalait 
nagy trombitaszóval, és egybegyûjtik az õ 
választottait a négy szelek felõl, az ég egyik 
végétõl a másik végéig.

RÓMAIAKHOZ 2:28 Mert nem az a 
zsidó, a ki külsõképen az; sem nem az a 
körülmetélés, a mi a testen külsõképen van:

29 Hanem az a zsidó, a ki belsõképen az; és 
a szívnek lélekben, nem betû szerint való 
körülmetélése [az igazi körülmetélkedés;] a 
melynek dícsérete nem emberektõl, hanem 
Istentõl van.

RÓMAIAKHOZ 11:7 Micsoda tehát? 
A mit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a 
választottak ellenben megnyerték, a többiek 
pedig megkeményíttettek:

RÓMAIAKHOZ 11:28 Az evangyéliomra 
nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a 
választásra nézve szerelmetesek az atyákért.

29 Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai 
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és az õ elhívása.

KOLOSSÉIAKHOZ 3:12 Öltözzetek föl 
azért mint az Istennek választottai, szentek és 
szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, 
alázatosságot, szelídséget, hosszútûrést;

1 TESSZALONIKA 1:4 Tudván, Istentõl 
szeretett atyámfiai, hogy ti ki vagytok 
választva;

2 TESSZALONIKA 2:13 Mi pedig 
mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek 
ti érettetek atyámfiai, a kiket szeret az Úr, 
hogy kezdettõl fogva kiválasztott titeket Isten 
az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az 
igazság hitében;

1 PÉTER 2:9 Ti pedig választott nemzetség, 
királyi papság, szent nemzet, megtartásra 
való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak 
hatalmas dolgait, a ki a sötétségbõl az õ 
csodálatos világosságára hívott el titeket;

2 PÉTER 1:10 Annakokáért, atyámfiai, 
igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és 
kiválasztatásotokat erõssé tenni; mert ha 
ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.

Lásd még: Zsoltárok 106:5; Ézsaiás 41:8,9; Ézsaiás 45:4; Jeremiás 
31:3; Ámos 3:1,2; Márk 13:27; Rómaiakhoz 8:33.

G04 A Messiás kitölteti a Szellemét.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 44:3 Mert vizet öntök a 
szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; 
kiöntöm lelkemet a te magodra, és 
áldásomat a te csemetéidre.

4 És nevekednek mint fû között, és mint a 
fûzfák vizek folyásinál.

5 Ez azt mondja: én az Úré vagyok, 
amaz Jákób nevét emlegeti, és a másik 
önkezével írja: az Úré vagyok, és hízelegve 
Izráel nevét említi.

6 Így szól az Úr, Izráelnek királya és 
megváltója, a seregeknek Ura: Én vagyok 
az elsõ, én az utolsó, és rajtam kivül 
nincsen Isten.

ÉZSAIÁS 44:7-8

ÉZSAIÁS 41:4 Ki tette és vitte végbe ezt? A 
ki elhívja eleitõl fogva a nemzetségeket: én, az 
Úr, az elsõ és utolsókkal is az vagyok én!

ÉZSAIÁS 49:10 Nem éheznek, nem 
szomjúhoznak, nem bántja õket délibáb és a 
nap; mert a ki rajtok könyörült, vezeti õket, és 
õket vizek forrásaihoz viszi.

EZÉKIEL 39:29 És többé el nem rejtem 
orczámat tõlök, mivelhogy kiöntöttem 
lelkemet Izráel házára, ezt mondja az Úr Isten.

JÁNOS 7:37 Az ünnep utolsó nagy napján 
pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha 
valaki szomjúhozik, jõjjön én hozzám, és 
igyék.

38 A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, 
élõ víznek folyamai ömlenek annak belsejébõl.

39 Ezt pedig mondja vala a Lélekrõl, a melyet 
veendõk valának az õ benne hívõk: mert még 
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nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még 
nem dicsõítteték meg.

APOSTOLOK 2:17 És lészen az utolsó 
napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én 
Lelkembõl minden testre: és prófétálnak a ti 
fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat 
látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.

APOSTOLOK 2:33 Annakokáért az 
Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a 
megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, 
kitöltötte ezt, a mit ti most láttok és hallotok.

APOSTOLOK 5:14 Hívõk pedig 
mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy 
férfiaknak, mint asszonyoknak sokasága.

JELENÉSEK 21:6    És monda nékem: Meglett. 
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és 
a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének 
forrásából ingyen.

Lásd még: #1; #2; Ézsaiás 32:15; Ézsaiás 35:6,7; Ézsaiás 41:17; 
Ézsaiás 43:10,11,19,20; Ézsaiás 48:12; Ézsaiás 59:20,21; Ezékiel 

34:26; Jóel 2:28; Jóel 3:18; Mikeás 4:2; Zakariás 8:20-23; Zakariás 
12:10; Máté 25:34; Máté 27:37; Apostolok 2:41-47; Apostolok 
4:4; Apostolok 10:45; 1 Timóteushoz 3:16; Titus 3:5,6; Jelenések 

1:8,11,17; Jelenések 2:8; Jelenések 22:13,17.

A06 A Messiás mint Teremto.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H11 A Messiás megdicsoül.

ÉZSAIÁS 44:21 Oh emlékezzél meg Jákób 
ezekrõl és Izráel, mert az én szolgám vagy 
te, én alkottalak téged, én szolgám vagy, 
Izráel! nem feledlek el.

22 Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, 
és mint felhõt bûneidet; térj én hozzám, 

mert megváltottalak.
23 Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte, 

kiáltsatok földnek mélységei, ujjongva 
énekeljetek hegyek, erdõ és benne minden 
fa; mert megváltá az Úr Jákóbot, és 
Izráelben megdicsõíti magát.

24 Így szól az Úr, megváltód és alkotód 
anyád méhétõl fogva: Én vagyok az Úr, 
a ki mindent cselekszem, a ki az egeket 
egyedül kifeszítem, és kiszélesítem a 
földet magamtól;

25 Ki a hazugok jeleit megrontja, és a 
varázslókat megbolondítja, a bölcseket 
megszégyeníti, és tudományukat 
bolondsággá teszi.

26 A ki szolgája beszédét beteljesíti, és 
véghez viszi követei tanácsát, a ki így szól 
Jeruzsálemnek: Lakjanak benne! és Júda 
városainak: Megépíttessenek! és romjait 
felállatom!

ÁMOS 9:14 És hazahozom a fogságból 
az én népemet, az Izráelt, és fölépítik az 
elpusztult városokat, és lakoznak bennök. 
Szõlõket plántálnak és iszszák azok borát, 
és kerteket csinálnak és eszik azoknak 
gyümölcsét.

JÁNOS 1:3 Minden õ általa lett és nála 
nélkül semmi sem lett, a mi lett.

RÓMAIAKHOZ 11:26 És így az egész 
Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljõ 
Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a 
gonoszságokat:

1 KORINTUSI 8:6    Mindazáltal nekünk egy 
Istenünk van, az Atya, a kitõl [van] a mindenség, 
mi is õ benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki 
által [van] a mindenség, mi is õ általa.
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ZSIDÓKHOZ 1:1 Minekutána az Isten 
sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az 
atyáknak a próféták által, ez utolsó idõkben 
szólott nékünk Fia által,

2 A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a 
világot is teremtette,

1 PÉTER 1:18 Tudván, hogy nem veszendõ 
holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg 
a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekbõl;

19 Hanem drága véren, mint hibátlan és 
szeplõtlen bárányén, a Krisztusén:

1 PÉTER 4:11 Ha valaki szól, mintegy Isten 
ígéit [szólja:] ha valaki szolgál, mintegy azzal 
az erõvel [szolgáljon,] a melyet Isten ád: hogy 
mindenben dícsõíttessék a Jézus Krisztus által, 
a kinek dicsõség és hatalom örökkön-örökké. 
Ámen.

JELENÉSEK 5:11    És látám, és hallám a 
királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének 
körül sok angyalnak szavát; és az õ számuk 
tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala;

12 Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett 
Bárány, hogy vegyen erõt és gazdagságot és 
bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és 
dicsõséget és áldást.

13 Sõt hallám, hogy minden teremtett állat, a 
mely van a mennyben és a földön, és a föld 
alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben 
van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülõnek 
és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsõség és 
hatalom örökkön örökké.

Lásd még: #1; #2; Zsoltárok 103:12; Ézsaiás 1:18; Ézsaiás 
40:22; Ézsaiás 43:25; Ézsaiás 45:12,13; Ézsaiás 49:13; Ézsaiás 
51:13; Ézsaiás 61:4; Jeremiás 3:12-14; Jeremiás 33:8; Ezékiel 

36:10; Apostolok 3:19; Rómaiakhoz 11:28,29; Efézusiakhoz 3:9; 
Kolosséiakhoz 1:12-18; Zsidókhoz 1:10-12; Jelenések 12:12; Jelenések 

18:20; Jelenések 19:1-6.

D05 A Messiás lesz a Megváltó.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 45:17 És Izráel megszabadul az 
Úr által örök szabadulással, nem vallotok 
szégyent és gyalázatot soha örökké;

18 Mert így szól az Úr, a ki az egeket 
teremté; Õ az Isten, a ki alkotá a földet 
és teremté azt és megerõsíté; nem hiába 
teremté azt, hanem lakásul alkotá: Én 
vagyok az Úr és több nincsen!

APOSTOLOK 13:39 És mindenekbõl, 
a mikbõl a Mózes törvénye által meg nem 
igazíttathattatok, ez által mindenki, a ki hisz, 
megigazul.

RÓMAIAKHOZ 2:28 Mert nem az a 
zsidó, a ki külsõképen az; sem nem az a 
körülmetélés, a mi a testen külsõképen van:

29 Hanem az a zsidó, a ki belsõképen az; és 
a szívnek lélekben, nem betû szerint való 
körülmetélése [az igazi körülmetélkedés;] a 
melynek dícsérete nem emberektõl, hanem 
Istentõl van.

RÓMAIAKHOZ 8:1 Nincsen azért 
immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik 
Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint 
járnak, hanem Lélek szerint.

RÓMAIAKHOZ 11:25 Mert nem akarom, 
hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, 
hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a 
megkeményedés Izráelre nézve [csak] részben 
történt, a meddig a pogányok teljessége 
bemegyen.

26 És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg 
van írva: Eljõ Sionból a Szabadító, és elfordítja 
Jákóbtól a gonoszságokat:
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2 KORINTUSI 5:21 Mert azt, a ki bûnt 
nem ismert, bûnné tette értünk, hogy mi Isten 
igazsága legyünk õ benne.

Lásd még: #1; #2; Ézsaiás 26:4; Rómaiakhoz 3:24,25; Rómaiakhoz 
5:1,18,19; 1 Korintusi 1:30,31; 1 Korintusi 6:11; Filippiekhez 3:8,9; 

János 4:15.

D09 A Messiás lesz a Megváltó.
E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 45:21 Jelentsétek meg 
és hozzátok elõ, sõt egyetemben 
tanácskozzanak: ki mondta meg ezt régtõl 
fogva és jelenté meg elõre? Vajjon nem 
én, az Úr? És nincs több Isten nálam, igaz 
Isten és megtartó nincs kívülem.

22 Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok 
földnek minden határai, mert én vagyok 
az Isten, és nincsen több!

23 Magamra esküdtem és igazság jött ki 
számból, egy szó, mely vissza nem tér: 
hogy minden térd nékem hajol meg, rám 
esküszik minden nyelv!

24 Csak az Úrban van, így szólnak felõlem, 
minden igazság és erõ, Õ hozzá mennek, 
és megszégyenülnek mindazok, a kik reá 
haragusznak.

25 Az Úrban igazul meg és dicsekszik 
Izráelnek egész magva!

JÁNOS 3:16 Mert úgy szerette Isten e 
világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.

JÁNOS 6:40 Az pedig annak az akarata, a 

ki elküldött engem, hogy mindaz, a ki látja a 
Fiút és hisz õ benne, örök élete legyen; és én 
feltámaszszam azt azt utolsó napon.

RÓMAIAKHOZ 9:33 A mint meg van 
írva: Ímé beleütközés kövét és megbotránkozás 
szikláját teszem Sionba; és a ki hisz benne, 
nem szégyenül meg.

RÓMAIAKHOZ 11:26 És így az egész 
Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljõ 
Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a 
gonoszságokat:

RÓMAIAKHOZ 14:10 Te pedig miért 
kárhoztatod a te atyádfiát? avagy te is miért 
veted meg a te atyádfiát? Hiszen mindnyájan 
oda állunk majd a Krisztus ítélõszéke elé.

11 Mert meg van írva: Élek én, mond az Úr, mert 
nékem hajol meg minden térd, és minden 
nyelv Istent magasztalja.

12 Azért hát mindenikünk maga ad számot 
magáról az Istennek.

Lásd még: #1; #2; 1 Mózes 22:15-18; Zsoltárok 65:6; Zakariás 
12:10; Zsidókhoz 12:2.

E08 A Messiás igazságszolgáltatása.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 46:3 Hallgassatok rám, 
Jákób háza és Izráel házának minden 
maradéka, a kiket [magamra] raktam 
anyátok méhétõl fogva, és hordoztalak 
születésetek óta;

4 Vénségtekig én vagyok az, és 
megõszüléstekig én visellek; én 
teremtettem és én hordozom, én viselem 
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és megszabadítom.

13 Elhoztam igazságomat, nincs messze, és 
az én szabadításom nem késik, Sionban 
lesz szabadításom, és Izráelen dicsõségem.

RÓMAIAKHOZ 1:17 Mert az Istennek 
igazsága jelentetik ki abban hitbõl hitbe, 
miképen meg van írva: Az igaz ember pedig 
hitbõl él.

RÓMAIAKHOZ 3:21 Most pedig törvény 
nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a 
melyrõl tanúbizonyságot tesznek a törvény és 
a próféták;

22 Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban 
való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a 
kik hisznek. Mert nincs különbség,

RÓMAIAKHOZ 10:3 Mert az Isten 
igazságát nem ismervén, és az õ tulajdon 
igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten 
igazságának nem engedelmeskedtek.

4 Mert a törvény vége Krisztus minden hívõnek 
igazságára.

5 Mert Mózes a törvénybõl való igazságról [azt] 
írja, hogy a ki azokat cselekeszi, él azok által.

6 A hitbõl való igazság pedig így szól: Ne 
mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl a 
mennybe? (azaz, hogy Krisztus aláhozza;)

RÓMAIAKHOZ 11:26 És így az egész 
Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljõ 
Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a 
gonoszságokat:

Lásd még: #1; #2.

D05 A Messiás lesz a Megváltó.

ÉZSAIÁS 47:4 [Így szól] a mi Megváltónk, 
seregeknek Ura az Õ neve, Izráel Szentje!

ÉZSAIÁS 44:6 Így szól az Úr, Izráelnek 
királya és megváltója, a seregeknek Ura: Én 
vagyok az elsõ, én az utolsó, és rajtam kivül 
nincsen Isten.

RÓMAIAKHOZ 11:26 És így az egész 
Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljõ 
Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a 
gonoszságokat:

JELENÉSEK 1:8 Én vagyok az Alfa és az 
Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, 
a ki van és a ki vala és a ki eljövendõ, a 
Mindenható.

Lásd még: 1 Mózes 32:24-31; 2 Sámuel 22:3; Jób 19:25; Zsoltárok 
19:15; Zsoltárok 78:35; Ézsaiás 41:14; Ézsaiás 44:24; Ézsaiás 48:17; 

Ézsaiás 49:7,26; Ézsaiás 54:5,8; Ézsaiás 59:20; Ézsaiás 60:16; 
Ézsaiás 63:16; Jelenések 1:11; Jelenések 21:6; Jelenések 22:13.

E01 A Messiás szolgálatának típusa.

ÉZSAIÁS 48:15 Én, én szóltam, és õt el is 
hívtam, elhoztam õt, és szerencsés lesz 
útja.

16 Közelgjetek hozzám, halljátok ezt, nem 
szóltam eleitõl fogva titkon! mióta ez 
történik, ott vagyok! És most az Úr Isten 
engem küldött, és az õ lelkét.

17 Így szól az Úr, Megváltód, Izráelnek 
Szentje: Én vagyok az Úr, Istened, ki 
tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, a 
melyen járnod kell.

ÉZSAIÁS
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LUKÁCS 4:18 Az Úrnak lelke [van] én 
rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a 
szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, 
elküldött, hogy a töredelmes szívûeket 
meggyógyítsam, hogy a foglyoknak 
szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek 
megnyilását, hogy szabadon bocsássam a 
lesujtottakat,

JÁNOS 3:34 Mert a kit az Isten küldött, az 
Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem 
mérték szerint adja a Lelket.

JÁNOS 6:45 Meg van írva a prófétáknál: 
És mindnyájan Istentõl tanítottak lesznek. 
Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én 
hozzám jõ.

JÁNOS 18:20 Felele néki Jézus: Én 
nyilván szólottam a világnak, én mindenkor 
tanítottam a zsinagógában és a templomban, a 
hol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek; 
és titkon semmit sem szólottam.

JÁNOS 20:21 Ismét monda azért nékik 
Jézus: Békesség néktek! A miként engem 
küldött vala az Atya, én is akképen küldelek 
titeket.

22 És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda 
nékik: Vegyetek Szent Lelket:

EFÉZUSIAKHOZ 4:21 Ha ugyan Õt 
megértettétek és Õ benne megtaníttattatok, 
úgy a mint az igazság a Jézusban:

Lásd még: Zsoltárok 32:8; Ézsaiás 49:9,10.

C01 A Messiás megszületése meg volt 
jövendölve.

ÉZSAIÁS 49:1 Hallgassatok reám, ti 
szigetek, és figyeljetek távol való népek: 
anyám méhétõl hívott el az Úr, anyámnak 
szíve alatt már emlékezett nevemrõl.

MÁTÉ 1:20 Mikor pedig ezeket magában 
elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban 
megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak 
fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te 
feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a 
Szent Lélektõl van az.

21 Szûl pedig fiat, és nevezd annak nevét 
Jézusnak, mert õ szabadítja meg az õ népét 
annak bûneibõl.

JÁNOS 10:36 Arról mondjátok-é ti, a kit 
az Atya megszentelt és elküldött e világra: 
Káromlást szólsz; mivelhogy azt mondám: Az 
Isten Fia vagyok?!

EFÉZUSIAKHOZ 2:17 És eljövén, 
békességet hirdetett néktek, a távol valóknak 
és a közel valóknak.

ZSIDÓKHOZ 12:25 Vigyázzatok, 
meg ne vessétek azt, a ki szól; mert ha 
azok meg nem menekültek, a kik a földön 
szólót megvetették, sokkal kevésbbé mi, ha 
elfordulunk attól, a ki a mennyekbõl vagyon,

1 PÉTER 1:19 Hanem drága véren, mint 
hibátlan és szeplõtlen bárányén, a Krisztusén:

20 A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ 
megalapítása elõtt, megjelent pedig az idõk 
végén ti érettetek,

Lásd még: Zsoltárok 71:5,6; Ézsaiás 42:1-4,12; Ézsaiás 45:22; Ézsaiás 49:5; 
Ézsaiás 51:5; Ézsaiás 55:3; Sofoniá 2:11; Lukács 1:15,31; Lukács 2:10,11.
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B16 A Messiás hatalma és ereje.

ÉZSAIÁS 49:2 Hasonlóvá tevé számat az 
éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el 
engem, és fényes nyíllá tett engemet, és 
tegzébe zárt be engem.

ZSOLTÁROK 27:5 Bizony elrejt engem 
az õ hajlékába a veszedelem napján; eltakar 
engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel 
engem.

ZSOLTÁROK 45:6 Nyilaid élesek; 
népek hullanak alád; a király ellenségeinek 
szívében.

ZSOLTÁROK 91:15 Segítségül hív 
engem, ezért meghallgatom õt; vele vagyok 
háborúságában: megmentem és megdicsõítem 
õt.

ZSIDÓKHOZ 4:12 Mert az Istennek 
beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû 
fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek,  
az ízeknek és a velõknek megoszlásáig, 
és megítéli a gondolatokat és a szívnek 
indulatait.

JELENÉSEK 1:16    Vala pedig a jobb kezében 
hét csillag; és a szájából kétélû éles kard jõ 
vala ki; és az õ orczája, mint a nap [a mikor] 
fénylik az õ erejében.

JELENÉSEK 2:12    A Pergámumbeli gyülekezet 
angyalának írd meg: Ezt mondja az, a kinél a 
kétélû éles kard van:

JELENÉSEK 19:15 És az õ szájából éles 
kard jõ vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; 
és õ fogja azokat legeltetni vasvesszõvel; és õ 

nyomja a mindenható Isten haragja hevének 
borsajtóját.

Lásd még: Zsoltárok 45:3-6; Zsoltárok 91:11; Ézsaiás 50:4; Ézsaiás 
51:16; Ézsaiás 61:1-3; Ézsaiás 66:19.

B14 A Messiás ismerteti Isten dicsoségét.
H11 A Messiás megdicsoül.

ÉZSAIÁS 49:3 És mondá nékem: Szolgám 
vagy te, Izráel, a kiben én megdicsõülök.

JÁNOS 12:28 Atyám, dicsõítsd meg a te 
nevedet! Szózat jöve azért az égbõl: Meg is 
dicsõítettem, és újra megdicsõítem.

JÁNOS 17:1 Ezeket beszélte Jézus; és 
felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, 
eljött az óra; dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a 
te Fiad is dicsõítsen téged;

JÁNOS 17:4 Én dicsõítettelek téged e 
földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám 
bíztál, hogy végezzem azt.

Lásd még: János 13:31,32; Filippiekhez 2:6-11.

E22 A Messiás munkája áldott lesz.
F03 A Messiás el lesz utasítva.

ÉZSAIÁS 49:4 És én mondám: Hiába 
fáradoztam, semmire és haszontalan 
költöttem el erõmet; de az Úrnál van 
ítéletem, és jutalmam Istenemnél.

MÁTÉ 17:17 Jézus pedig felelvén, monda: 

ÉZSAIÁS
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Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajjon 
meddig leszek veletek? vajjon meddig 
szenvedlek titeket? Hozzátok õt ide nékem.

MÁTÉ 23:37 Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki 
megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, 
a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam 
egybegyûjteni a te fiaidat, miképen a tyúk 
egybegyûjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem 
akartad.

JÁNOS 1:11 Az övéi közé jöve, és az övéi 
nem fogadák be õt.

JÁNOS 17:4 Én dicsõítettelek téged e 
földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám 
bíztál, hogy végezzem azt.

5 És most te dicsõíts meg engem, Atyám, te 
magadnál azzal a dicsõséggel, a melylyel 
bírtam te nálad a világ létele elõtt.

RÓMAIAKHOZ 10:21 Az Izráelrõl pedig 
ezt mondja: Egész napon kiterjesztettem 
kezeimet az engedetlenkedõ és ellenmondó 
néphez.

2 KORINTUSI 12:15 Én pedig nagy 
örömest áldozok és esem áldozatul a ti 
lelketekért; még ha ti, a kiket én igen szeretek, 
kevésbbé szerettek is engem.

GALATÁKHOZ 4:11 Féltelek titeket, 
hogy hiába fáradoztam körültetek.

FILIPPIEKHEZ 2:9 Annakokáért az 
Isten is felmagasztalá õt, és ajándékoza néki 
oly nevet, a mely minden név fölött való;

ZSIDÓKHOZ 12:2 Nézvén a hitnek 
fejedelmére és bevégezõjére Jézusra, a ki 

az elõtte levõ öröm helyett, megvetve a 
gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten 
királyi székének jobbjára ült.

Lásd még: Zsoltárok 22:23-32; Ézsaiás 40:10; Ézsaiás 53:10-12; 
Ézsaiás 62:11; Ézsaiás 65:2.

A05 A Messiás kapcsolata az Atyjával.
F03 A Messiás el lesz utasítva.

ÉZSAIÁS 49:5 És most így szól az Úr, a ki 
engem anyám méhétõl szolgájává alkotott, 
hogy Jákóbot Õ hozzá megtérítsem és hogy 
Izráel hozzá gyûjtessék; hiszen tisztelt 
vagyok az Úr szemeiben és erõsségem az 
én Istenem!

MÁTÉ 15:24 Õ pedig felelvén, monda: 
Nem küldettem, csak az Izráel házának 
elveszett juhaihoz.

MÁTÉ 23:37 Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki 
megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, 
a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam 
egybegyûjteni a te fiaidat, miképen a tyúk 
egybegyûjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem 
akartad.

JÁNOS 1:11 Az övéi közé jöve, és az övéi 
nem fogadák be õt.

12 Valakik pedig befogadák õt, hatalmat ada 
azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, 
a kik az õ nevében hisznek;

JÁNOS 3:35 Az Atya szereti a Fiút, és az õ 
kezébe adott mindent.

JÁNOS 13:31 Mikor azért kiment vala, 
monda Jézus: Most dicsõítteték meg az 

ezsaiás 49
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embernek Fia, az Isten is megdicsõítteték õ 
benne.

32 Ha megdicsõítteték õ benne az Isten, az 
Isten is megdicsõíti õt õ magában, és ezennel 
megdicsõíti õt.

APOSTOLOK 10:36 Azt az ígét, melyet 
elkülde az Izráel fiainak, hirdetvén békességet 
a Jézus Krisztus által (õ mindeneknek Ura).

JELENÉSEK 5:12    Nagy szóval ezt mondván: 
Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erõt 
és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot 
és tisztességet és dicsõséget és áldást.

Lásd még: Zsoltárok 110:1-3; Ézsaiás 49:1; Máté 3:17; Máté 11:27; 
Máté 17:5; Máté 21:37-41; Máté 28:18; Lukács 19:42; Rómaiakhoz 
15:8; Efézusiakhoz 1:20-22; 1 Tesszalonika 2:15,16; Jakab 5:20-27; 

1 Péter 3:22.

A07 O lesz Izrael Messiása.
D09 A Messiás lesz a Megváltó.
E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
E26 A Messiás megváltja az embereket.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 49:6 Így szól: Kevés az, 
hoggy nékem szolgám légy, a Jákób 
nemzetséginek megépítésére és Izráel 
megszabadultjainak visszahozására: sõt 
a népeknek is világosságul adtalak, hogy 
üdvöm a föld végéig terjedjen!

LUKÁCS 2:32 Világosságul a pogányok 
megvilágosítására, és a te népednek, az 
Izráelnek dicsõségére.

LUKÁCS 24:46 És monda nékik: Így van 
megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, 

és feltámadni a halálból harmadnapon:
47 És prédikáltatni az õ nevében a megtérésnek 

és a bûnök bocsánatának minden pogányok 
között, Jeruzsálemtõl elkezdve.

APOSTOLOK 13:46 Akkor Pál és 
Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: 
Szükséges volt, hogy elõször néktek hirdettessék 
az Isten ígéje; de mivelhogy ti megvetitek azt, 
és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök 
életre, ímé a pogányokhoz fordulunk.

47 Mert így parancsolta nékünk az Úr: 
Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, 
hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.

48 A pogányok pedig ezeket hallván, örvendezének, 
és magasztalják vala az Úrnak ígéjét; és a kik csak 
örök életre választattak vala, hivének.

ZSIDÓKHOZ 8:10 Mert ez az a 
szövetség, melyet kötök az Izráel házával, 
ama napok multán, mond az Úr: Adom az én 
törvényemet az õ elméjökbe, és az õ szívökbe 
írom azokat, és leszek nekik Istenök és õk 
lesznek nekem népem.

Lásd még: #1; #2; Ézsaiás 42:6; János 1:4-9; Apostolok 26:18,32.

B16 A Messiás hatalma és ereje.
F03 A Messiás el lesz utasítva.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 49:7 Így szól az Úr, Izráel 
megváltója, Szentje, a megvetett 
lelkûhöz, a nép undorához, a zsarnokok 
szolgájához: Látjátok királyok! és majd 
fölkelnek, fejedelmek, és leborulnak az 
Úrért, a ki hû, Izráel Szentjéért, a ki téged 
elválasztott.

ÉZSAIÁS
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ZSOLTÁROK 35:19 Ne örüljenek rajtam 
az én hazug ellenségeim, méltatlan gyûlölõim 
se hunyorgassanak rám.

MÁTÉ 27:22 Monda nékik Pilátus: Mit 
cselekedjem hát Jézussal, a kit Krisztusnak 
hívnak? Mindnyájan mondának: Feszíttessék 
meg!

23 A helytartó pedig monda: Mert mi rosszat 
cselekedett? Azok pedig még inkább 
kiáltoznak vala, mondván: Feszíttessék meg!

JÁNOS 7:47 Felelének azért nékik a 
farizeusok: Vajjon ti is el vagytok-é hitetve?

48 Vajjon a fõemberek vagy a farizeusok közül 
hitt-é benne valaki?

49 De ez a sokaság, a mely nem ismeri a törvényt, 
átkozott!

JÁNOS 15:22 Ha nem jöttem volna és nem 
beszéltem volna nékik, nem volna bûnük: de 
most nincs mivel menteniök az õ bûnöket.

23 A ki engem gyûlöl, gyûlöli az én Atyámat is.
24 Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem 

volna közöttük, a melyeket senki más nem 
cselekedett, nem volna bûnük; de most láttak 
is, gyûlöltek is, mind engem, mind az én 
Atyámat.

25 De [azért lõn így,] hogy beteljesedjék a 
mondás, a mely megiratott az õ törvényökben: 
Ok nélkül gyûlöltek engem.

RÓMAIAKHOZ 14:11 Mert meg van 
írva: Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol 
meg minden térd, és minden nyelv Istent 
magasztalja.

FILIPPIEKHEZ 2:10 Hogy a Jézus nevére 
minden térd meghajoljon, mennyeieké, 
földieké és föld alatt valóké.

11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr 
az Atya Isten dicsõségére.

Lásd még: #1; #2; #4; Zsoltárok 22:7-9; Zsoltárok 69:8-10; Zsoltárok 
109:3; Ézsaiás 42:1; Ézsaiás 52:15; Ézsaiás 53:13; Máté 20:28; Máté 

26:67; Máté 27:38-44; Lukács 22:27; Lukács 23:18,23,35; János 
18:40; János 19:6,15; 1 Péter 2:4.

E20 A Messiás egy új szövetséget köt.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 49:8 Így szól az Úr: Jókedvem 
idején én meghallgattalak, és a szabadulás 
napján segítettelek; megtartlak és nép 
szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a 
földet, és kioszd az elpusztult örökségeket;

9 Így szólván a foglyoknak: Jõjjetek ki! és 
azoknak, a kik sötétben ülnek: Lépjetek 
elõ! Az utakon legelnek, és minden 
halmokon legelõjük lesz:

10 Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem 
bántja õket délibáb és a nap; mert a ki 
rajtok könyörült, vezeti õket, és õket vizek 
forrásaihoz viszi.

11 És teszem minden hegyemet úttá, és 
ösvényeim magasak lesznek.

12 Ímé, ezek messzirõl jönnek ímé, amazok 
észak és a tenger felõl, és amazok Sinnek 
földérõl!

13 Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, 
ujjongva énekeljetek hegyek; mert 
megvígasztalá népét az Úr, és könyörül 
szegényein!

ÉZSAIÁS 49:14-15
ÉZSAIÁS 49:16 Ímé, az én markaimba 

metszettelek fel téged, kõfalaid elõttem 
vannak szüntelen.

ÉZSAIÁS 49:17-21
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ÉZSAIÁS 49:22 Így szól az Úr Isten: 
Ímé, fölemelem kezemet a népekhez, és 
elõttök zászlómat felállatom, és elhozzák 
fiaidat ölükben, és leányaid vállukon 
hordoztatnak.

ÉZSAIÁS 49:23-26

MIKEÁS 7:19 Hozzánk térvén, könyörül 
rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a 
tenger mélységébe veted minden bûnünket!

MÁTÉ 5:6 Boldogok, a kik éhezik 
és szomjúhozzák az igazságot: mert õk 
megelégíttetnek.

MÁTÉ 12:18 Ímé az én szolgám, a kit 
választottam; az én szerelmesem, a kiben az én 
lelkem kedvét lelé; lelkemet adom õ belé, és 
ítéletet hirdet a pogányoknak.

LUKÁCS 2:13 És hirtelenséggel jelenék az 
angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az 
Istent dícsérik és ezt mondják vala:

14 Dicsõség a magasságos [mennyek]ben 
az Istennek, és e földön békesség, és az 
emberekhez jó akarat!

LUKÁCS 4:18 Az Úrnak lelke [van] én 
rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a 
szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, 
elküldött, hogy a töredelmes szívûeket 
meggyógyítsam, hogy a foglyoknak 
szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek 
megnyilását, hogy szabadon bocsássam a 
lesujtottakat,

LUKÁCS 12:32 Ne félj te kicsiny nyáj; mert 
tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az 
országot.

JÁNOS 6:35 Jézus pedig monda nékik: Én 
vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám 
jõ, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz 
bennem, meg nem szomjúhozik soha.

JÁNOS 10:14 Én vagyok a jó pásztor; és 
ismerem az enyéimet, és engem [is] ismernek 
az enyéim,

2 KORINTUSI 6:2 Mert õ mondja: 
Kellemetes idõben meghallgattalak, és az 
üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a 
kellemetes idõ, ímé itt az üdvösség napja.

ZSIDÓKHOZ 5:7 Ki az õ testének 
napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, 
erõs kiáltás és könyhullatás közben járult 
ahhoz, a ki képes megszabadítani õt a halálból, 
és meghallgattatott az õ istenfélelméért,

8 Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket 
szenvedett, az engedelmességet;

9 És tökéletességre jutván, örök idvesség 
szerzõje lett mindazokra nézve, a kik neki 
engedelmeskednek,

JELENÉSEK 7:15    Ezért vannak az Isten 
királyiszéke elõtt; és szolgálnak neki éjjel 
és nappal az õ templomában; és a ki a 
királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettök.

16 Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak 
többé; sem a nap nem tûz rájok, sem semmi 
hõség:

17 Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette 
van, legelteti õket, és a vizeknek élõ forrásaira 
viszi õket; és eltöröl Isten az õ szemeikrõl 
minden könyet.

Lásd még: #1; #2; #3; Zsoltárok 23:1-6; Zsoltárok 102:14; 
Zsoltárok 107:10-14; Zsoltárok 146:7; Ézsaiás 42:7; János 10:1-16; 

Kolosséiakhoz 1:13; 1 Péter 2:9.
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F11 A Messiás szenvedése.

ÉZSAIÁS 50:3 Felöltöztetem az egeket 
sötétségbe, és gyászruhával födöm be 
azokat.

MÁTÉ 27:45 Hat órától kezdve pedig 
sötétség lõn mind az egész földön, kilencz 
óráig.

Lásd még: Lukács 23:44,45; Jelenések 6:12.

D02 Az Messiás, mint Próféta feladatai.

ÉZSAIÁS 50:4 Az Úr Isten bölcs nyelvet 
adott én nékem, hogy tudjam erõsítni 
a megfáradtat beszéddel, fölserkenti 
minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy 
hallgassak, miként a tanítványok.

MÁTÉ 11:28 Jõjjetek én hozzám 
mindnyájan, a kik megfáradtatok és 
megterheltettetek, és én megnyugosztlak 
titeket.

MÁTÉ 13:54 És hazájába érve, tanítja vala 
õket az õ zsinagógájukban, annyira, hogy 
álmélkodnak és ezt mondják vala: Honnét van 
ebben ez a bölcseség és az erõk?

LUKÁCS 4:22 És mindnyájan bizonyságot 
tõnek felõle, és elálmélkodának kedves 
beszédein, a melyek szájából származtak, és 
mondának: Avagy nem a József fia-é ez?

LUKÁCS 21:15 Mert én adok néktek szájat és 
bölcseséget, melynek ellene nem szólhatnak, 
sem ellene nem állhatnak mind azok, a kik 

magokat ellenetekbe vetik.

JÁNOS 5:19 Felele azért Jézus, és monda 
nékik: Bizony, bizony mondom néktek: a 
Fiú semmit sem tehet önmagától, hanem 
ha látja cselekedni az Atyát, mert a miket az 
cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképen a Fiú 
is cselekszi.

JÁNOS 7:15 És csodálkozának a zsidók, 
mondván: Mimódon tudja ez az írásokat, 
holott nem tanulta?!

16 Felele nékik Jézus és monda: Az én 
tudományom nem az enyém, hanem azé, a ki 
küldött engem.

17 Ha valaki cselekedni akarja az õ akaratát, 
megismerheti e tudományról, vajjon Istentõl 
van-é, vagy én magamtól szólok?

JÁNOS 7:46 Felelének a szolgák: Soha 
ember úgy nem szólott, mint ez az ember!

Lásd még: 2 Mózes 4:11,12; Zsoltárok 45:2; Jeremiás 1:9.

F13 A Messiás szenvedésének részletei.

ÉZSAIÁS 50:5 Az Úr Isten megnyitotta 
fülemet, és én nem voltam engedetlen, 
hátra nem fordultam.

6 Hátamat odaadám a verõknek, és 
orczámat a szaggatóknak, képemet nem 
födöztem be a gyalázás és köpdösés elõtt.

MÁTÉ 26:39 És egy kissé elõre menve, 
arczra borula, könyörögvén és mondván: 
Atyám! ha lehetséges, múljék el tõlem e pohár; 
mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, 
hanem a mint te.
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MÁRK 14:65 És kezdék õt némelyek 
köpdösni, és az õ orczáját elfedni, és õt 
öklözni, és mondani néki: Prófétálj! A szolgák 
pedig arczul csapdossák vala õt.

JÁNOS 8:29 És a ki küldött engem, 
én velem van. Nem hagyott engem az 
Atya egyedül, mert én mindenkor azokat 
cselekszem, a melyek néki kedvesek.

JÁNOS 14:31 De, hogy megtudja a világ, 
hogy szeretem az Atyát és úgy cselekszem, a 
mint az én Atyám parancsolta nékem: keljetek 
fel, menjünk el innen.

JÁNOS 19:1 Akkor azért elõfogá Pilátus 
Jézust, és megostoroztatá.

2 És a vitézek tövisbõl koronát fonván, a fejére 
tevék, és bíbor köntöst adának reá,

3 És mondának: Üdvöz légy zsidók királya! És 
arczul csapdossák vala õt.

FILIPPIEKHEZ 2:7 Hanem önmagát 
megüresíté, szolgai formát vévén föl, 
emberekhez hasonlóvá lévén;

8 És mikor olyan állapotban találtatott mint 
ember, megalázta magát, engedelmes lévén 
halálig, még pedig a keresztfának haláláig.

9 Annakokáért az Isten is felmagasztalá õt, és 
ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név 
fölött való;

Lásd még: Zsoltárok 40:7-9; Jeremiás sir 3:30; Mikeás 5:1; Máté 
5:39; Máté 26:67,68; Márk 15:19; Lukács 22:63; Zsidókhoz 5:8; 

Zsidókhoz 10:5-9.

F13 A Messiás szenvedésének részletei.

ÉZSAIÁS 50:7 És az Úr Isten megsegít 
engemet, azért nem szégyenülök meg, ezért 
olyanná tettem képemet, mint a kova, és 
tudtam, hogy szégyent nem vallok.

8 Közel van, a ki engem megigazít, ki perel 
én velem? Álljunk együtt elõ! Kicsoda 
peresem? közelegjen hozzám!

9 Ímé, az Úr Isten megsegít engem, kicsoda 
kárhoztatna engem? Ímé, mindnyájan, 
mint a ruha megavulnak, moly emészti 
meg õket!

MÁTÉ 27:19 A mint pedig õ az 
ítélõszékben ül vala, külde õ hozzá a felesége, 
ezt üzenvén: Ne avatkozzál amaz igaz 
ember dolgába; mert sokat szenvedtem ma 
álmomban õ miatta.

LUKÁCS 9:51 Lõn pedig, mikor az idõ 
elközelgete, hogy õ felvitessék, eltökélte 
magát, hogy Jeruzsálembe megy,

LUKÁCS 23:4 Monda pedig Pilátus a 
fõpapoknak és a sokaságnak: Semmi bûnt 
nem találok ez emberben.

LUKÁCS 23:14 Monda nékik: Ide hoztátok 
nékem ez embert, mint a ki a népet 
félrevezeti: és ímé én ti elõttetek kivallatván, 
semmi olyan bûnt nem találtam ez emberben, 
a mivel õt vádoljátok:

JÁNOS 8:46 Ki vádol engem közületek 
bûnnel? Ha pedig igazságot szólok: miért nem 
hisztek ti nékem?

RÓMAIAKHOZ 8:33 Kicsoda vádolja az 
Isten választottait? Isten az, a ki megigazít;
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ZSIDÓKHOZ 1:11 Azok elvesznek, 
de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha 
megavulnak.

12 És palástként összehajtod azokat és 
elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy és a te 
esztendeid el nem fogynak.

Lásd még: Jób 13:28; Zsoltárok 89:22-28; Zsoltárok 102:27; Ézsaiás 
41:1,21; Ézsaiás 51:6-8; Ezékiel 3:8,9; Zakariás 3:1; Máté 5:25; 

Jelenések 12:10.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
E19 A Messiás vigaszt ad.
H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
      
ÉZSAIÁS 51:1-2
ÉZSAIÁS 51:3 Mert megvígasztalja az Úr 

Siont, megvígasztalja minden romjait, 
és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden, 
és kietlenjét olyanná, mint az Úrnak 
kertje, öröm és vígasság találtatik abban, 
hálaadás és dicséret szava!

4 Figyeljetek reám, én népem, és reám 
hallgassatok, én nemzetem! mert tanítás 
megy ki tõlem, és törvényemet a népek 
megvilágosítására megalapítom.

5 Közel igazságom, kijõ szabadításom, 
és karjaim népeket ítélnek: engem 
várnak a szigetek, és karomba vetik 
reménységüket.

6 Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek 
a földre ide alá, mert az egek mint a 
füst elfogynak, és a föld, mint a ruha 
megavul, és lakosai hasonlókép elvesznek; 
de szabadításom örökre megmarad, és 
igazságom meg nem romol.

ÉZSAIÁS 51:7-10
ÉZSAIÁS 51:11 Így térnek meg az Úrnak 

megváltottai, és ujjongás között Sionba 
jõnek, és örökös öröm fejökön; vígasságot 
és örömöt találnak, eltünik a fájdalom és 
sóhaj!

ÉZSAIÁS 51:12-23

ÉZSAIÁS 2:3 És eljönnek sok népek, 
mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, 
Jákób Istenének házához, hogy megtanítson 
minket az Õ útaira, és mi járjunk az Õ 
ösvényein, mert tanítás Sionból jõ, és 
Jeruzsálembõl az Úrnak beszéde;

ÉZSAIÁS 34:4 Elporhad az ég minden 
serege, és az ég mint írás egybehajtatik, és 
minden serege lehull, miként lehull a szõlõ 
levele és a fügefáról a hervadó lomb.

MÁTÉ 5:17 Ne gondoljátok, hogy jöttem 
a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. 
Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, 
hogy betöltsem.

LUKÁCS 2:30 Mert látták az én szemeim a 
te üdvösségedet,

31 A melyet készítettél minden népeknek szeme 
láttára;

32 Világosságul a pogányok megvilágosítására, és 
a te népednek, az Izráelnek dicsõségére.

APOSTOLOK 13:47 Mert így parancsolta 
nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul 
a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a 
földnek széléig.

APOSTOLOK 26:23 Hogy a Krisztusnak 
szenvedni kell, hogy mint a halottak 
feltámadásából elsõ, világosságot fog hirdetni 
e népnek és a pogányoknak.

2 KORINTUSI 1:3 Áldott az Isten 
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és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az 
irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak 
Istene;

4 A ki megvígasztal minket minden 
nyomorúságunkban, hogy mi is 
megvígasztalhassunk bármely nyomorúságba 
[esteket] azzal a vígasztalással, a mellyel Isten 
vígasztal minket.

1 PÉTER 2:9 Ti pedig választott nemzetség, 
királyi papság, szent nemzet, megtartásra 
való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak 
hatalmas dolgait, a ki a sötétségbõl az õ 
csodálatos világosságára hívott el titeket;

JELENÉSEK 6:12    Azután látám, mikor a 
hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy 
földindulás lõn, és a nap feketévé lõn mint a 
szõrzsák, és a hold egészen olyan lõn, mint a 
vér;

13 És az ég csillagai a földre hullának, miképen 
a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor 
nagy szél rázza.

14 És az ég eltakarodék, mint mikor a 
papírtekercset összegöngyölítik; és minden 
hegy és sziget helyébõl elmozdíttaték.

Lásd még: #1; #2; #3:#5; #6; #7.

D05 A Messiás lesz a Megváltó.
E15 A Messiás örömhírt hoz.
E19 A Messiás vigaszt ad.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 52:1-6
ÉZSAIÁS 52:7 Mily szépek a hegyeken 

az örömmondónak lábai, a ki békességet 
hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, a 
ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te 
Istened!

8 Halld õrállóidat! felemelik szavokat, 
ujjonganak egyetemben, mert szemtõl-
szembe látják, hogy mint hozza vissza 
Siont az Úr!

9 Ujjongva énekeljetek mindnyájan, 
Jeruzsálem romjai, mert megvígasztalá az 
Úr népét, megváltá Jeruzsálemet.

10 Feltûrte az Úr szent karját minden 
népeknek szemei elõtt, hogy lássák a föld 
minden határai Istenünk szabadítását!

ÉZSAIÁS 52:11-12

ZSOLTÁROK 22:28 Megemlékeznek és 
megtérnek az ùrhoz a föld minden határai, 
és leborul elôtted a pogányok minden 
nemzetsége.

ZSOLTÁROK 98:1 Zsoltár.  
megsegítette õt az õ jobbkeze és az õ 
szentséges karja.

2 Tudtul adta az Úr az õ szabadítását; a népek 
elõtt megjelentette az õ igazságát.

3 Megemlékezett az õ kegyelmérõl és Izráel 
házához való hûségérõl; látták a föld határai 
mind a mi Istenünknek szabadítását.

ÉZSAIÁS 66:13 Mint férfit, a kit anyja 
vígasztal, akként vígasztallak titeket én, és 
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Jeruzsálemben vesztek vígasztalást!

ÉZSAIÁS 66:18 És én cselekedeteiteket és 
gondolataitokat [megbüntetem!] Eljõ [az 
idõ], hogy minden népeket és nyelveket 
egybegyûjtsek, hogy eljövén, meglássák az én 
dicsõségemet.

MÁTÉ 5:4 Boldogok, a kik sírnak: mert 
õk megvígasztaltatnak.

LUKÁCS 1:74 Hogy megszabadulván a 
mi ellenségeink kezébõl, félelem nélkül 
szolgáljunk néki.

LUKÁCS 2:38 Ez is ugyanazon órában oda 
állván, hálát adott az Úrnak, és szóla õ felõle 
mindeneknek, a kik Jeruzsálemben a váltságot 
várták.

LUKÁCS 3:6 És meglátja minden test az 
Istennek szabadítását.

LUKÁCS 4:18 Az Úrnak lelke [van] én 
rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a 
szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, 
elküldött, hogy a töredelmes szívûeket 
meggyógyítsam, hogy a foglyoknak 
szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek 
megnyilását, hogy szabadon bocsássam a 
lesujtottakat,

APOSTOLOK 13:47 Mert így parancsolta 
nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul 
a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a 
földnek széléig.

RÓMAIAKHOZ 10:15 Mimódon 
prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? A 
miképen meg van írva: Mely szépek a békesség 

hirdetõknek lábai, a kik jókat hirdetnek!

2 KORINTUSI 1:10 A ki ilyen nagy 
halálból megszabadított és szabadít minket: a 
kiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog 
szabadítani;

ZSIDÓKHOZ 2:3 Mimódon 
menekedünk meg mi, hogyha nem törõdünk 
ily nagy idvességgel? a melyet, miután 
kezdetben hirdetett az Úr, azok, a kik 
hallották, biztosítottak számunkra,

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

JELENÉSEK 14:6     És láték más angyalt az ég 
közepén repülni, a kinél vala az örökkévaló 
evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse 
az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és 
ágazatnak, és nyelvnek és népnek,

JELENÉSEK 15:4     Ki ne félne téged, Uram! 
és [ki] ne dicsõítené a te nevedet? mert csak 
egyedül vagy szent. Mert eljõnek mind a 
pogányok és lehajolnak elõtted; mert a te 
ítéleteid nyilvánvalókká lettek.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; Ézsaiás 42:10-13; Ézsaiás 48:20; 
Ézsaiás 49:6; Ézsaiás 55:12; Máté 24:30,31; Apostolok 2:5-11; 2 

Korintusi 1:3-5; Kolosséiakhoz 2:2,3; Jelenések 1:7.
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G03 A Messiás felmagasztalása meg lett 
jövendölve.

ÉZSAIÁS 52:13 Ímé, jó szerencsés lesz 
szolgám, magasságos, felséges és dicsõ lesz 
nagyon.

ÉZSAIÁS 9:7 Uralma növekedésének és 
békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és 
királysága felett, hogy fölemelje és megerõsítse 
azt jogosság és igazság által mostantól 
mindörökké. A seregek Urának buzgó 
szerelme mívelendi ezt!

JÁNOS 5:22 Mert az Atya nem ítél senkit, 
hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;

23 Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként 
tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem 
tiszteli az Atyát, a ki elküldte õt.

APOSTOLOK 2:31 Elõre látván [ezt,] 
szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az õ 
lelke nem hagyatott a sírban, sem az õ teste 
rothadást nem látott.

33 Annakokáért az Istennek jobbja által 
felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket 
megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, a mit ti 
most láttok és hallotok.

34 Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; 
hiszen õ maga mondja: Monda az Úr az én 
Uramnak: Ülj az én jobbkezem felõl,

35 Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá 
zsámolyul.

36 Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész 
háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette õt az Isten, 
azt a Jézust, a kit ti megfeszítettetek.

FILIPPIEKHEZ 2:9 Annakokáért az 
Isten is felmagasztalá õt, és ajándékoza néki 
oly nevet, a mely minden név fölött való;

10 Hogy a Jézus nevére minden térd 
meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld 
alatt valóké.

11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr 
az Atya Isten dicsõségére.

JELENÉSEK 5:13     Sõt hallám, hogy minden 
teremtett állat, a mely van a mennyben és 
a földön, és a föld alatt és a tengerben, és 
minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A 
királyiszékben ülõnek és a Báránynak áldás és 
tisztesség és dicsõség és hatalom örökkön örökké.

Lásd még: #1; Ézsaiás 9:6; Ézsaiás 49:6; Máté 28:18; Efézusiakhoz 
1:20-23; Zsidókhoz 1:3; Jelenések 5:6-12.

F13 A Messiás szenvedésének részletei.

ÉZSAIÁS 52:14 Miképen eliszonyodtak 
tõled sokan, oly rút, nem emberi volt 
ábrázatja, és alakja sem ember fiaié volt:

ZSOLTÁROK 22:7 De en fereg vagyok 
s nem ferfiu; embereknek csufja es a nep 
utalata.

MÁTÉ 27:29 És tövisbõl fonott koronát 
tõnek a fejére, és nádszálat a jobb kezébe; 
és térdet hajtva elõtte, csúfolják vala õt, 
mondván: Üdvöz légy zsidóknak királya!

30 És mikor megköpdösék õt, elvevék a 
nádszálat, és a fejéhez verdesik vala.

FILIPPIEKHEZ 2:5 Annakokáért az az 
indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus 
Jézusban is,

6 A ki, mikor Istennek formájában vala, nem 
tekintette zsákmánynak azt, hogy [õ] az 
Istennel egyenlõ,
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7 Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát 
vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;

8 És mikor olyan állapotban találtatott mint 
ember, megalázta magát, engedelmes lévén 
halálig, még pedig a keresztfának haláláig.

Lásd még: Zsoltárok 71:7; Máté 7:28; Máté 26:67; Márk 5:42; Márk 
6:51; Lukács 2:47.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.

ÉZSAIÁS 52:15 Akképen ejt ámulatba 
sok népeket; fölötte a királyok befogják 
szájokat, mert a mit nékik nem beszéltek 
volt, azt látják, és mit nem hallottak volt, 
arra figyelnek.

MÁTÉ 11:28 Jõjjetek én hozzám 
mindnyájan, a kik megfáradtatok és 
megterheltettetek, és én megnyugosztlak 
titeket.

MÁTÉ 28:19 Elmenvén azért, 
tegyetek tanítványokká minden népeket, 
megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és 
a Szent Léleknek nevében,

LUKÁCS 24:47 És prédikáltatni az õ nevében 
a megtérésnek és a bûnök bocsánatának 
minden pogányok között, Jeruzsálemtõl 
elkezdve.

JÁNOS 1:29 Másnap látá János Jézust õ 
hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama 
báránya, a ki elveszi a világ bûneit!

JÁNOS 3:16 Mert úgy szerette Isten e 
világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen.
17 Mert nem azért küldte az Isten az õ Fiát a 

világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem 
hogy megtartassék a világ általa.

JÁNOS 7:37 Az ünnep utolsó nagy napján 
pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha 
valaki szomjúhozik, jõjjön én hozzám, és igyék.

JÁNOS 8:12 Ismét szóla azért hozzájok 
Jézus, mondván: Én vagyok a világ 
világossága: a ki engem követ, nem járhat 
a sötétségben, hanem övé lesz az életnek 
világossága.

APOSTOLOK 2:21 És lészen, hogy 
mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, 
megtartatik.

APOSTOLOK 13:47 Mert így parancsolta 
nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul 
a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a 
földnek széléig.

APOSTOLOK 17:30 E tudatlanságnak 
idejét azért elnézvén az Isten, mostan 
parancsolja az embereknek, mindenkinek 
mindenütt, hogy megtérjenek:

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 õt 
halottaiból.

RÓMAIAKHOZ 15:20 Ekképen pedig 
tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az 
evangyéliomot, ahol neveztetett Krisztus, hogy 
ne más alapra építsek:

21 Hanem a mint meg van írva: A kiknek nem 
hirdettetett õ felõle, azok meglátják; és a kik 
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nem hallották, megértik.

RÓMAIAKHOZ 16:25 Annak pedig, a ki 
titeket megerõsíthet az én evangyéliomom és a 
Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak 
kijelentése folytán, mely örök idõtõl fogva el 
volt hallgatva,

26 Most pedig megjelentetett a prófétai írások 
által, az örök Isten parancsolata szerint, a 
hitben való engedelmesség végett minden 
pogányoknak tudomására adatván,

2 KORINTUSI 5:19 Minthogy az Isten 
volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával 
a világot, nem tulajdonítván nékik az õ 
bûneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét.

EFÉZUSIAKHOZ 3:8 Nékem, minden 
szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez 
a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a 
Krisztus végére mehetetlen gazdagságát;

9 És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy 
miképen rendelkezett Isten ama titok felõl, 
a mely elrejtetett vala örök idõktõl fogva az 
Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus 
Krisztus által;

1 TIMÓTEUSHOZ 2:3 Mert ez jó és kedves 
dolog a mi megtartó Istenünk elõtt,

4 A ki azt akarja, hogy minden ember 
idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.

TITUS 2:11 Mert megjelent az Isten 
idvezítõ kegyelme minden embernek,

2 PÉTER 3:9 Nem késik el az ígérettel az 
Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; 
hanem hosszan tûr érettünk, nem akarván, 
hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy 
mindenki megtérésre jusson.

1 JÁNOS 2:2 És õ engesztelõ áldozat a mi 
vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az 
egész világért is.

1 JÁNOS 4:14 És mi láttuk és bizonyságot 
teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ 
üdvözítõjéül.

1 JÁNOS 5:11 És ez az a bizonyságtétel, hogy 
örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet 
az õ Fiában van.

12 A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az 
Isten Fia, az élet sincs meg abban.

Lásd még: Máté 11:29; János 4:42; 2 Korintusi 5:14; 1 Timóteushoz 
2:6; Zsidókhoz 2:3,4,9; 1 Péter 3:18; Jelenések 22:17.

F11 A Messiás szenvedése.
F13 A Messiás szenvedésének részletei.
F14 A Messiásban nem hisznek.
     
ÉZSAIÁS 53:1 Ki hitt a mi 

tanításunknak, és az Úr karja kinek 
jelentetett meg?

2 Felnõtt, mint egy vesszõszál Õ elõtte, és 
mint gyökér a száraz földbõl, nem volt 
néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de 
nem vala ábrázata kivánatos!

MÁRK 6:3 Avagy nem ez-é az az 
ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, 
Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És 
nincsenek-é itt közöttünk az õ nõtestvérei is? 
És megbotránkoznak vala õ benne.

JÁNOS 12:37 És noha õ ennyi jelt tett vala 
elõttük, mégsem hivének õ benne:

38 Hogy beteljesedjék az Ésaiás próféta 
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beszéde, a melyet monda: Uram, ki hitt a mi 
tanításunknak? és az Úr karja kinek jelentetett 
meg?

39 Azért nem hihetnek vala, mert ismét monda 
Ésaiás:

40 Megvakította az õ szemeiket, és 
megkeményítette az õ szívöket; hogy 
szemeikkel ne lássanak és szívökkel ne 
értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne 
gyógyítsam õket.

RÓMAIAKHOZ 8:3 Mert a mi a 
törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erõtelen 
vala a test miatt, az Isten az õ Fiát elbocsátván 
bûn testének hasonlatosságában és a bûnért, 
kárhoztatá a bûnt a testben.

RÓMAIAKHOZ 10:16 De nem mindenek 
engedelmeskedtek az evangyéliomnak. Mert 
Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi 
beszédünknek?

17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten 
ígéje által.

FILIPPIEKHEZ 2:6 A ki, mikor 
Istennek formájában vala, nem tekintette 
zsákmánynak azt, hogy [õ] az Istennel 
egyenlõ,

7 Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát 
vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;

Lásd még: Ézsaiás 11:1,2; Jeremiás 23:5; Ezékiel 17:22-24; Zakariás 
6:12; Lukács 2:7,40,52.

F03 A Messiás el lesz utasítva.
F13 A Messiás szenvedésének részletei.

ÉZSAIÁS 53:3 Útált és az emberektõl 
elhagyott volt, fájdalmak férfia és 
betegség ismerõje! mint a ki elõl orczánkat 
elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk 
vele.

ZSOLTÁROK 22: 8  A kik engem látnak, 
mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák 
ajkaikat és hajtogatják fejöket:

9 Az ùrra bízta magát, mentse meg ôt; 
szabadítsa meg ôt, hiszen gyönyörködött 
benne!

MÁTÉ 26:65 Ekkor a fõpap megszaggatá a 
maga ruháit, és monda: Káromlást szólott. Mi 
szükségünk van még bizonyságokra? Ímé most 
hallottátok az õ káromlását.

66 Mit gondoltok? Azok pedig felelvén 
mondának: Méltó a halálra.

67 Akkor szemébe köpdösének és arczul 
csapdosák õt, némelyek pedig botokkal verék,

68 Mondván: Prófétáld meg nékünk Krisztus, 
kicsoda az, a ki üt téged?

MÁRK 9:11 És megkérdezék õt, mondván: 
Miért mondják az írástudók, hogy elõbb 
Illésnek kell eljõnie?

12 Õ pedig felelvén, monda nékik: Illés ugyan 
elõbb eljövén helyre állít mindent; de hogyan 
van az embernek Fiáról megírva, hogy sokat 
kell szenvednie és megvettetnie?

13 De mondom néktek, hogy Illés is eljött, és azt 
cselekedték vele, a mit akartak, a mint meg 
van írva õ felõle.

ZSIDÓKHOZ 12:2 Nézvén a hitnek 
fejedelmére és bevégezõjére Jézusra, a ki 
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az elõtte levõ öröm helyett, megvetve a 
gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten 
királyi székének jobbjára ült.

3 Gondoljátok meg azért, hogy õ ily ellene való 
támadást szenvedett el a bûnösöktõl, hogy el 
ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván.

Lásd még: Zsoltárok 69:11-13,20,21; Ézsaiás 50:6; Mikeás 5:1; 
Zakariás 11:8-13; Máté 27:39-44; Márk 15:19; Lukács 9:22; Lukács 

16:14; János 8:48.

F09 A Messiás engesztelo áldozata.
F13 A Messiás szenvedésének részletei.

ÉZSAIÁS 53:4 Pedig betegséginket õ 
viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi 
azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és 
kínoztatik Istentõl!

5 És õ megsebesíttetett bûneinkért, 
megrontatott a mi vétkeinkért, 
békességünknek büntetése rajta van, és az 
õ sebeivel gyógyulánk meg.

6 Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, 
kiki az õ útára tértünk; de az Úr 
mindnyájunk vétkét õ reá veté.

MÁTÉ 8:16 Az est beálltával pedig 
vivének hozzá sok ördöngõst, és egy szóval 
kiûzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala 
minden beteget;

17 Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta 
mondott, így szólván: Õ vette el a mi 
erõtlenségünket, és õ hordozta a mi 
betegségünket.

RÓMAIAKHOZ 4:24 Hanem mi 
érettünk is, a kiknek majd tulajdoníttatik, 
azoknak tudniillik, a kik hisznek Abban, a 
ki feltámasztotta a mi Urunkat a Jézust a 

halálból,
25 Ki a mi bûneinkért [halálra] adatott, és 

feltámasztatott a mi megigazulásunkért.

2 KORINTUSI 5:21 Mert azt, a ki bûnt 
nem ismert, bûnné tette értünk, hogy mi Isten 
igazsága legyünk õ benne.

GALATÁKHOZ 3:13 Krisztus váltott 
meg minket a törvény átkától, átokká levén 
érettünk; mert meg van írva: Átkozott 
minden, a ki fán függ:

1 PÉTER 2:21 Mert arra hívattatok el; hiszen 
Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát 
hagyván, hogy az õ nyomdokait kövessétek:

22 A ki bûnt nem cselekedett, sem a szájában 
álnokság nem találtatott:

23 A ki szidalmaztatván, viszont nem 
szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetõzött; 
hanem hagyta az igazságosan ítélõre:

24 A ki a mi bûneinket maga vitte fel testében 
a fára, hogy a bûnöknek meghalván, 
az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel 
szógyultatok meg.

25 Mert olyanok valátok, mint tévelygõ juhok; 
de most megtértetek lelketek pásztorához és 
felvigyázójához.

1 JÁNOS 2:2 És õ engesztelõ áldozat a mi 
vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az 
egész világért is.

Lásd még: Dániel 9:24; Máté 20:28; Lukács 15:3-7; Rómaiakhoz 
5:6-10; 1 Korintusi 15:3; Efézusiakhoz 5:2; Zsidókhoz 9:12-15,28; 

Zsidókhoz 10:14; 1 Péter 3:18.
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B02 A Messiás Isten Báránya.
B11 A Messiás engedelmessége.
F13 A Messiás szenvedésének részletei.
 
ÉZSAIÁS 53:7 Kínoztatott, pedig alázatos 

volt, és száját nem nyitotta meg, mint 
bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint 
juh, mely megnémul az õt nyírõk elõtt; és 
száját nem nyitotta meg!

8 A fogságból és ítéletbõl ragadtatott el, 
és kortársainál ki gondolt arra, hogy 
kivágatott az élõk földébõl, hogy népem 
bûnéért lõn rajta vereség?!

MÁTÉ 26:62 És fölkelvén a fõpap, 
monda néki: Semmit sem felelsz-é? Micsoda 
tanúbizonyságot tesznek ezek ellened?

63 Jézus pedig hallgat vala. És felelvén a fõpap, 
monda néki: Az élõ Istenre kényszerítelek 
téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy-é 
a Krisztus, az Istennek Fia?

64 Monda néki Jézus: Te mondád. Sõt mondom 
néktek: Mostantól fogva meglátjátok az 
embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas 
jobbján, és eljõni az égnek felhõiben.

MÁTÉ 27:12 És mikor vádolák õt a 
fõpapok és a vének, semmit sem felele.

13 Akkor monda néki Pilátus: Nem hallod-é, 
mily sok bizonyságot tesznek ellened?

14 És nem felele néki egyetlen szóra sem, úgy 
hogy a helytartó igen elcsodálkozék.

MÁRK 15:3 És erõsen vádolják vala õt a 
fõpapok.

4 Pilátus pedig ismét megkérdé õt, mondván: 
Semmit sem felelsz-é? Ímé, mennyi 
tanúbizonyságot szólnak ellened!

5 Jézus pedig semmit sem felele, annyira hogy 

Pilátus elcsudálkozék.

LUKÁCS 23:9 Kérdezé pedig õt sok 
beszéddel; de õ semmit nem felele néki.

LUKÁCS 23:33 Mikor pedig elmenének a 
helyre, mely Koponya [helyének] mondatik, 
ott megfeszíték õt és a gonosztevõket, egyiket 
jobbkéz felõl, a másikat balkéz felõl.

APOSTOLOK 8:30 Filep azért oda 
futamodván, hallá, a mint az Ésaiás prófétát 
olvassa vala. És monda: Vajjon érted-é, a mit 
olvasol?

31 Õ pedig monda: Mimódon érthetném, ha 
csak valaki meg nem magyarázza nékem? És 
kéré Filepet, hogy felhágván, üljön mellé.

32 Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez 
vala: Mint juh viteték mészárszékre, és mint 
a bárány az õ nyírõje elõtt néma, azonképen 
nem nyitotta fel az õ száját.

33 Az õ megaláztatásában az õ ítélete elvétetett, 
az õ nemzetségét pedig kicsoda sorolja el? 
mert elvétetik a földrõl az õ élete.

Lásd még: Zsoltárok 22:13-22; Zsoltárok 69:13; Máté 26:66-68; 
János 19:7-9; 1 Péter 2:23.

B12 A Messiás tökéletessége.
F08 A Messiás halálának részletei.
     
ÉZSAIÁS 53:9 És a gonoszok közt adtak 

sírt néki, és a gazdagok mellé [jutott] 
kínos halál után: pedig nem cselekedett 
hamisságot, és álnokság sem találtatott 
szájában.

MÁTÉ 27:57 Mikor pedig beesteledék, eljöve 
egy gazdag ember Arimathiából, név szerint 
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József, a ki maga is tanítványa volt Jézusnak;
58 Ez Pilátushoz menvén, kéri vala a Jézus testét. 

Akkor parancsolá Pilátus, hogy adják át a testet.
59 És magához vévén József a testet, begöngyölé 

azt tiszta gyolcsba,
60 És elhelyezé azt a maga új sírjába, a melyet 

a sziklába vágatott: és a sír szájára egy nagy 
követ hengerítvén, elméne.

MÁRK 15:27 Két rablót is megfeszítének 
vele, egyet jobb és egyet bal keze felõl.

28 És beteljesedék az írás, a mely [azt] mondja: 
És a bûnösök közé számláltaték.

ZSIDÓKHOZ 5:9 És tökéletességre 
jutván, örök idvesség szerzõje lett mindazokra 
nézve, a kik neki engedelmeskednek,

ZSIDÓKHOZ 7:26 Mert ilyen fõpap 
illet vala minket, szent, ártatlan, szeplõtelen, 
a bûnösöktõl elválasztott, és a ki az egeknél 
magasságosabb lõn,

Lásd még: Márk 15:43-46; Lukács 23:41,50-53; János 19:38-42; 
Apostolok 13:28; 1 Korintusi 15:4; János 3:5.

E22 A Messiás munkája áldott lesz.
F09 A Messiás engesztelo áldozata.
G01 A Messiás feltámadása meg lett 

jövendölve.
     
ÉZSAIÁS 53:10 És az Úr akarta õt 

megrontani betegség által; hogyha önlelkét 
áldozatul adja, magot lát, és napjait 
meghosszabbítja, és az Úr akarata az õ 
keze által jó szerencsés lesz.

11 Mert lelke szenvedése folytán látni fog, 
[és] megelégszik, ismeretével igaz szolgám 
sokakat megigazít, és vétkeiket õ viseli.

ZSOLTÁROK 110:3 A te néped 
készséggel siet a te sereggyûjtésed napján, 
szentséges öltözetekben; hajnalpir méhébõl 
leszen ifjaidnak harmatja.

MÁTÉ 28:18 És hozzájuk menvén Jézus, 
szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden 
hatalom mennyen és földön.

19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká 
minden népeket, megkeresztelvén õket 
az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek 
nevében,

20 Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, 
a mit én parancsoltam néktek: és ímé én 
ti veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig. Ámen!

LUKÁCS 22:44 És haláltusában lévén, 
buzgóságosabban imádkozék; és az õ verítéke 
olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a 
földre hullanak.

JÁNOS 12:24 Bizony, bizony mondom 
néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem 
hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok 
gyümölcsöt terem.

RÓMAIAKHOZ 3:21 Most pedig törvény 
nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a 
melyrõl tanúbizonyságot tesznek a törvény és 
a próféták;

22 Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban 
való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a 
kik hisznek. Mert nincs különbség,

23 Mert mindnyájan vétkeztek, és szûkölködnek 
az Isten dicsõsége nélkül.

24 Megigazulván ingyen az õ kegyelmébõl a 
Krisztus Jézusban való váltság által,

1 KORINTUSI 6:11 Ilyenek voltatok 
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pedig némelyek, de megmosattattatok, de 
megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr 
Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.

2 KORINTUSI 5:20 Krisztusért járván 
tehát követségben, mintha Isten kérne mi 
általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg 
az Istennel.

21 Mert azt, a ki bûnt nem ismert, bûnné tette 
értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk õ 
benne.

EFÉZUSIAKHOZ 4:11 És Õ adott 
némelyeket apostolokul, némelyeket 
prófétákul, némelyeket evangyélistákul, 
némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:

12 A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat 
munkájára, a Krisztus testének építésére:

ZSIDÓKHOZ 9:22 És csaknem minden 
vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és 
vérontás nélkül nincsen bûnbocsánat.

ZSIDÓKHOZ 12:2 Nézvén a hitnek 
fejedelmére és bevégezõjére Jézusra, a ki 
az elõtte levõ öröm helyett, megvetve a 
gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten 
királyi székének jobbjára ült.

JELENÉSEK 5:9 És éneklének új éneket, 
mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet 
és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, 
és megváltottál minket Istennek a te véred 
által, minden ágazatból és nyelvbõl és népbõl 
és nemzetbõl,

10 És tettél minket a mi Istenünknek királyokká 
és papokká; és uralkodunk a földön.

Lásd még: Ézsaiás 42:1; Máté 17:5; János 12:27-32; Rómaiakhoz 
5:1,9,18,19; Galatákhoz 4:19; Titus 3:6,7; 1 Péter 2:24; 1 Péter 

3:18; Jelenések 7:9-17.

E22 A Messiás munkája áldott lesz.
F09 A Messiás engesztelo áldozata.
H06 A Messiás közbenjárása.
  
ÉZSAIÁS 53:12 Azért részt osztok néki a 

nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal 
oszt, mivelhogy életét halálra adta, és 
a bûnösök közé számláltatott; pedig õ 
sokak bûnét hordozá, és a bûnösökért 
imádkozott!

MÁRK 15:28 És beteljesedék az írás, a mely 
[azt] mondja: És a bûnösök közé számláltaték.

LUKÁCS 22:37 Mert mondom néktek, hogy 
még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, 
hogy: És a gonoszok közé számláltatott. Mert 
a mik reám vonatkoznak is, elvégeztetnek.

LUKÁCS 23:34 Jézus pedig monda: Atyám! 
bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit 
cselekesznek. Elosztván pedig az õ ruháit, 
vetének reájok sorsot.

FILIPPIEKHEZ 2:8 És mikor olyan 
állapotban találtatott mint ember, megalázta 
magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a 
keresztfának haláláig.

9 Annakokáért az Isten is felmagasztalá õt, és 
ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név 
fölött való;

10 Hogy a Jézus nevére minden térd 
meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld 
alatt valóké.

11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr 
az Atya Isten dicsõségére.

Lásd még: Zsoltárok 2:8; Ézsaiás 49:24,25; Ézsaiás 52:15; Máté 
12:28,29; Kolosséiakhoz 2:15; Zsidókhoz 2:14,15.
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E24 A Messiás békét hoz.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 54:1-4
ÉZSAIÁS 54:5 Mert férjed a te Teremtõd, 

seregeknek Ura az Õ neve, és megváltód 
Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének 
hívattatik.

ÉZSAIÁS 54:6-9
ÉZSAIÁS 54:10 Mert a hegyek eltávoznak, 

és a halmok megrendülnek; de az én 
irgalmasságom tõled el nem távozik, és 
békességem szövetsége meg nem rendül, 
így szól könyörülõ Urad.

11 Oh te szegény, szélvésztõl hányt, 
vígasztalás nélkül való! Ímé, ólomporba 
rakom köveidet, és zafirokra alapítalak.

12 Rubinból csinálom falad párkányzatát, 
és kapuidat gránátkövekbõl, és egész 
határodat drágakövekbõl;

13 És minden fiaid az Úr tanítványai 
lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.

ÉZSAIÁS 54:14-17

LUKÁCS 10:21 Azon órában örvendeze Jézus 
lelkében, és monda: Hálákat adok néked, 
Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy 
elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elõl, 
és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, 
mert így volt kedves te elõtted.

LUKÁCS 24:45 Akkor megnyilatkoztatá az õ 
elméjöket, hogy értsék az írásokat.

JÁNOS 6:45 Meg van írva a prófétáknál: 
És mindnyájan Istentõl tanítottak lesznek. 
Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én 
hozzám jõ.

JÁNOS 6:65 És monda: Azért mondtam 
néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, 
hanemha az én Atyámtól van megadva néki.

JÁNOS 14:26 Ama vígasztaló pedig, a Szent 
Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az 
mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe 
juttatja mindazokat, a miket mondottam 
néktek.

APOSTOLOK 14:22 Erõsítve a 
tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak 
meg a hitben, és hogy sok háborúságon által 
kell nékünk az Isten országába bemennünk.

EFÉZUSIAKHOZ 4:21 Ha ugyan Õt 
megértettétek és Õ benne megtaníttattatok, 
úgy a mint az igazság a Jézusban:

1 TESSZALONIKA 4:9 Az atyafiúi 
szeretetrõl pedig nem [is] szükség írnom 
néktek: mert titeket Isten maga tanított meg 
arra, hogy egymást szeressétek;

ZSIDÓKHOZ 8:10 Mert ez az a 
szövetség, melyet kötök az Izráel házával, 
ama napok multán, mond az Úr: Adom az én 
törvényemet az õ elméjökbe, és az õ szívökbe 
írom azokat, és leszek nekik Istenök és õk 
lesznek nekem népem.

11 És nem tanítja kiki az õ felebarátját és kiki 
az õ atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; 
mert mindnyájan megismernek engem a 
kicsinytõl nagyig.

JELENÉSEK 21:18 És kõfalának rakása 
jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta 
üveghez hasonló.

19 És a város kõfalának alapjai ékesítve valának 
mindenféle drágakövekkel. Az elsõ alap jáspis; 
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a második zafir; a harmadik kálczédon; a 
negyedik smaragd;

20 Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a 
hetedik krizolitus; a nyolczadik berillus; 
a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a 
tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist.

21 A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; 
minden egyes kapu egy-egy gyöngybõl vala; 
és a város utczája tiszta arany, olyan mint az 
átlátszó üveg.

Lásd még: #1; #2; #3; #5; Zsoltárok 25:8-12; Zsoltárok 34:20; 
Zsoltárok 71:17; Ézsaiás 2:3; Ézsaiás 11:9; Ézsaiás 51:6; Jeremiás 

31:34; Máté 11:27; Rómaiakhoz 11:29; János 2:20,27.

j
E07 A Messiás üdvösségi ajánlata.

ÉZSAIÁS 55:1 Oh mindnyájan, kik 
szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, 
kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek 
és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és 
ingyen, bort és tejet.

JÁNOS 4:13 Felele Jézus és monda néki: 
Mindaz, a ki ebbõl a vízbõl iszik, ismét 
megszomjúhozik:

JÁNOS 7:37 Az ünnep utolsó nagy napján 
pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha 
valaki szomjúhozik, jõjjön én hozzám, és 
igyék.

38 A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, 
élõ víznek folyamai ömlenek annak belsejébõl.

1 PÉTER 2:2 Mint most született 
csecsemõk, a tiszta, hamisítatlan tej után 
vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;

JELENÉSEK 21:6     És monda nékem: Meglett. 

Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és 
a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének 
forrásából ingyen.

JELENÉSEK 22:17 És a Lélek és a 
menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki 
hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, 
jõjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét 
ingyen.

Lásd még: Ézsaiás 41:18; Ézsaiás 52:3; Ézsaiás 63:1; Jóel 3:18; Máté 
13:44; Máté 26:29; Rómaiakhoz 3:24; 1 Korintusi 3:2; Efézusiakhoz 

2:8.

E07 A Messiás üdvösségi ajánlata.

ÉZSAIÁS 55:2 Miért adtok pénzt azért, 
a mi nem kenyér, és gyûjtött kincseteket 
azért, a mi meg nem elégíthet? 
Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy 
jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek 
kövérségben.

MÁTÉ 15:9 Pedig hiába tisztelnek engem, 
ha oly tudományokat tanítanak, a melyek 
embereknek parancsolatai.

MÁTÉ 22:4 Ismét külde más szolgákat, 
mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: 
Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim és 
hízlalt állataim levágva vannak, és kész 
minden; jertek el a menyegzõre.

MÁRK 7:14 És elõszólítván az egész 
sokaságot, monda nékik: Hallgassatok reám 
mindnyájan és értsétek meg:

RÓMAIAKHOZ 10:2 Mert bizonyságot 
teszek felõlök, hogy Isten iránt való buzgóság 
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van bennök, de nem megismerés szerint.
3 Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az õ 

tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, 
az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.

RÓMAIAKHOZ 10:17 Azért a hit hallásból 
van, a hallás pedig Isten ígéje által.

FILIPPIEKHEZ 3:7 De a melyek 
nékem [egykor] nyereségek valának, azokat a 
Krisztusért kárnak ítéltem.

Lásd még: Zsoltárok 34:12; Példabeszédek 8:32; Ézsaiás 46:6; Ézsaiás 
51:1,4,7; Jeremiás 2:13; Jeremiás 31:14; Habakuk 2:13; Lukács 

15:23; János 6:48-58.

E11 A Messiás örök életet ad.
E20 A Messiás egy új szövetséget köt.

ÉZSAIÁS 55:3 Hajtsátok ide füleiteket 
és jertek hozzám; hallgassatok, hogy 
éljen lelketek, és szerzek veletek 
örök szövetséget, Dávid iránt való 
változhatatlan kegyelmességem szerint.

MÁTÉ 13:16 A ti szemeitek pedig 
boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy 
hallanak.

MÁTÉ 17:5 Mikor õ még beszél vala, ímé, 
fényes felhõ borítá be õket; és ímé szózat lõn a 
felhõbõl, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a 
kiben én gyönyörködöm: õt hallgassátok.

JÁNOS 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.

25 Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljõ 
az idõ, és az most vagyon, mikor a halottak 
hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, 
élnek.

JÁNOS 6:37 Minden, a mit nékem ád az 
Atya, én hozzám jõ; és azt, a ki hozzám jõ, 
semmiképen ki nem vetem.

JÁNOS 6:44 Senki sem jöhet én hozzám, 
hanemha az Atya vonja azt, a ki elküldött 
engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó 
napon.

45 Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan 
Istentõl tanítottak lesznek. Valaki azért az 
Atyától hallott, és tanult, én hozzám jõ.

JÁNOS 7:37 Az ünnep utolsó nagy napján 
pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha 
valaki szomjúhozik, jõjjön én hozzám, és igyék.

JÁNOS 8:47 A ki az Istentõl van, hallgatja 
az Isten beszédeit; azért nem hallgatjátok ti, 
mert nem vagytok az Istentõl valók.

JÁNOS 10:27 Az én juhaim hallják az én 
szómat, és én ismerem õket, és követnek 
engem:

APOSTOLOK 13:34 Hogy pedig 
feltámasztotta õt halottaiból, úgy hogy nem 
is fog többé az enyészetbe visszatérni, azt így 
mondotta: Néktek adom a Dávid biztos szent 
[javait.]

Lásd még: 1 Mózes 17:7; Zsoltárok 78:1; Zsoltárok 89:36-38; 
Példabeszédek 4:20; Ézsaiás 61:8; Jeremiás 32:40; Jeremiás 50:5; 

Ezékiel 37:24,25; Máté 11:28; Zsidókhoz 13:20.
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E10 A Messiás a pogányok Messiása is.

ÉZSAIÁS 55:4 Ímé, bizonyságul adtam õt 
a népeknek, fejedelmül és parancsolóul 
népeknek.

JÁNOS 10:3 Ennek az ajtónálló [ajtót] 
nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a 
maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti õket.

JÁNOS 10:27 Az én juhaim hallják az én 
szómat, és én ismerem õket, és követnek engem:

JÁNOS 13:13 Ti engem így hívtok: Mester, 
és Uram . És jól mondjátok, mert az vagyok.

JÁNOS 18:37 Monda azért néki Pilátus: 
Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: 
Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért 
születtem, és azért jöttem e világra, hogy 
bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki 
az igazságból való, hallgat az én szómra.

1 TIMÓTEUSHOZ 6:13 Meghagyom néked 
Isten elõtt, a ki megelevenít mindeneket, 
és Krisztus Jézus elõtt, a ki bizonyságot tett 
Ponczius Pilátus alatt ama szép vallástétellel,

JELENÉSEK 1:5 És a Jézus Krisztustól, a 
ki a hû tanúbizonyság, a halottak közül az 
elsõszülött, és a föld királyainak fejedelme. 
Annak, a ki minket szeretett, és megmosott 
bennünket a mi bûneinkbõl az õ vére által,

JELENÉSEK 3:14 A Laodiczeabeli gyülekezet 
angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hû 
és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:

Lásd még: Ezékiel 34:23,24; Dániel 9:25; Hóseás 3:5; Mikeás 5:1-3; 
Máté 2:6; János 3:16; János 12:26; Zsidókhoz 2:10; Zsidókhoz 5:9.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.

ÉZSAIÁS 55:5 Ímé, nem ismert népet 
hívsz elõ, és a nép, a mely téged nem 
ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért 
és Izráel Szentjéért, hogy téged 
megdicsõített.

JÁNOS 10:16 Más juhaim is vannak nékem, 
a melyek nem ebbõl az akolból valók: azokat 
is elõ kell hoznom, és hallgatnak majd az én 
szómra; és lészen egy akol [és] egy pásztor.

JÁNOS 13:31 Mikor azért kiment vala, 
monda Jézus: Most dicsõítteték meg az 
embernek Fia, az Isten is megdicsõítteték õ 
benne.

32 Ha megdicsõítteték õ benne az Isten, az 
Isten is megdicsõíti õt õ magában, és ezennel 
megdicsõíti õt.

JÁNOS 17:1 Ezeket beszélte Jézus; és 
felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, 
eljött az óra; dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a 
te Fiad is dicsõítsen téged;

RÓMAIAKHOZ 15:21 Hanem a mint 
meg van írva: A kiknek nem hirdettetett õ 
felõle, azok meglátják; és a kik nem hallották, 
megértik.

1 PÉTER 1:11 Nyomozódván, hogy 
mely vagy milyen idõre jelenté [azt] ki a 
Krisztusnak õ bennök levõ Lelke, a ki eleve 
bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseirõl és az 
azok után való dicsõségrõl.

Lásd még: 1 Mózes 49:10; Zsoltárok 18:44; Zsoltárok 110:1-3; 
Ézsaiás 11:10; Ézsaiás 52:15; Ézsaiás 60:5,9; Hóseás 1:10; Apostolok 

3:13; Apostolok 5:31; Zsidókhoz 5:5.
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E07 A Messiás üdvösségi ajánlata.

ÉZSAIÁS 55:6 Keressétek az Urat, a míg 
megtalálható, hívjátok õt segítségül, a 
míg közel van.

MÁTÉ 6:33 Hanem keressétek elõször 
Istennek országát, és az õ igazságát; és ezek 
mind megadatnak néktek.

MÁTÉ 7:7 Kérjetek és adatik néktek; 
keressetek és találtok; zörgessetek és 
megnyittatik néktek.

8 Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és 
a zörgetõnek megnyittatik.

LUKÁCS 11:9 Én is mondom néktek: 
Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és 
találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

10 Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és 
a zörgetõnek megnyittatik.

JÁNOS 12:35 Monda azért nékik Jézus: 
Még egy kevés ideig veletek van a világosság. 
Járjatok, a míg világosságotok van, hogy 
sötétség ne lepjen meg titeket: és a ki a 
sötétségben jár, nem tudja, hová megy.

36 Míg a világosságotok megvan, higyjetek 
a világosságban, hogy a világosság fiai 
legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, 
elrejtõzködék elõlük.

RÓMAIAKHOZ 11:7 Micsoda tehát? 
A mit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a 
választottak ellenben megnyerték, a többiek 
pedig megkeményíttettek:

Zsidókhoz 2:3 Mimódon menekedünk meg 
mi, hogyha nem törõdünk ily nagy idvességgel? a 
melyet, miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, a 
kik hallották, biztosítottak számunkra,

Lásd még: Zsoltárok 27:8; Zsoltárok 69:33; Zsoltárok 105:4; 
Zsoltárok 145:18; Zsoltárok 148:14; Ézsaiás 12:6; Ézsaiás 45:19; 

Ézsaiás 46:13; Jeremiás 29:12-14; Jeremiás sir 3:25; Ámos 5:4; 
Sofoniá 2:3; Malakiás 3:1; Máté 7:7,8; Lukács 12:31; Lukács 13:25; 

János 6:26; János 7:33,34; 2 Korintusi 6:1,2.

E21 A Messiás megbocsátja a bunt.

ÉZSAIÁS 55:7 Hagyja el a gonosz az õ 
útát, és a bûnös férfiú gondolatait, és 
térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és 
a mi Istenünkhöz, mert bõvelkedik a 
megbocsátásban.

MÁTÉ 7:21 Nem minden, a ki ezt mondja 
nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek 
országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei 
Atyám akaratát.

22 Sokan mondják majd nékem ama 
napon: Uram! Uram! nem a te nevedben 
prófétáltunk-é, és nem a te nevedben ûztünk-é 
ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok 
hatalmas dolgot a te nevedben?

23 És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem 
ismertelek titeket; távozzatok tõlem, ti 
gonosztevõk.

MÁTÉ 9:13 Elmenvén pedig tanuljátok 
meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem 
áldozatot. Mert nem az igazakat hivogatni 
jöttem, hanem a bûnösöket a megtérésre.

LUKÁCS 7:47 Minekokáért mondom néked: 
Néki sok bûne bocsáttatott meg; mert igen 
szeretett; a kinek pedig kevés bocsáttatik meg, 
kevésbé szeret.

LUKÁCS 15:10 Ezenképen, mondom néktek, 
örvendezés van az Isten angyalainak színe elõtt 
egy bûnös [ember] megtérésén.
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LUKÁCS 15:24 Mert ez az én fiam meghalt, 
és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott. 
Kezdének azért vígadni.

APOSTOLOK 3:19 Bánjátok meg azért 
és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti 
bûneitek, hogy így eljõjjenek a felüdülés idei 
az Úrnak színétõl.

1 TIMÓTEUSHOZ 1:15 Igaz beszéd ez 
és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus 
Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a 
bûnösöket, a kik közül elsõ vagyok én.

16 De azért könyörült rajtam, hogy Jézus 
Krisztus bennem mutassa meg legelõbb a 
teljes hosszútûrését, példa gyanánt azoknak, a 
kik hiendenek õ benne az örök életre.

Lásd még: 2 Mózes 34:6,7; Zsoltárok 130:7; Ézsaiás 1:16-18; Ézsaiás 
43:25; Ézsaiás 44:22; Jeremiás 3:12; Ezékiel 3:18,19; Ezékiel 18:21-

23,27-32; Ezékiel 33:11,14-16; Hóseás 13:16; Hóseás 14:1; Jónás 
3:10; Máté 23:25,26; Rómaiakhoz 5:16-21; 1 Korintusi 6:9-11; 

Efézusiakhoz 1:6-8; Jakab 4:8-10.

E22 A Messiás munkája áldott lesz.

ÉZSAIÁS 55:10 Mert mint leszáll az esõ 
és a hó az égbõl, és oda vissza nem tér, 
hanem megöntözi a földet, és termõvé, 
gyümölcsözõvé teszi azt, és magot ád a 
magvetõnek és kenyeret az éhezõnek:

11 Így lesz az én beszédem, a mely számból 
kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem 
megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés 
lesz ott, a hová küldöttem.

MÁTÉ 24:35 Az ég és a föld elmúlnak, de 
az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.

JÁNOS 6:63 A lélek az, a mi megelevenít, 

a test nem használ semmit: a beszédek, a 
melyeket én szólok néktek, lélek és élet.

RÓMAIAKHOZ 10:17 Azért a hit hallásból 
van, a hallás pedig Isten ígéje által.

1 TESSZALONIKA 2:13 Ugyanazért mi 
is hálát adunk az Istennek szüntelenül, 
hogy ti befogadván az Istennek általunk 
hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint 
emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét 
(a minthogy valósággal az [is]), a mely 
munkálkodik is ti bennetek, a kik hisztek.

ZSIDÓKHOZ 1:1 Minekutána az Isten 
sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az 
atyáknak a próféták által, ez utolsó idõkben 
szólott nékünk Fia által,

ZSIDÓKHOZ 2:3 Mimódon 
menekedünk meg mi, hogyha nem törõdünk 
ily nagy idvességgel? a melyet, miután 
kezdetben hirdetett az Úr, azok, a kik 
hallották, biztosítottak számunkra,

JAKAB 1:18 Az õ akarata szült minket 
az igazságnak ígéje által, hogy az õ 
teremtményeinek valami zsengéje legyünk.

1 PÉTER 1:23 Mint a kik újonnan 
születtetek nem romlandó magból, de 
romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely 
él és megmarad örökké.

Lásd még: Ézsaiás 45:23; Ézsaiás 46:10; Lukács 8:11-16.
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H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 55:12 Mert örömmel jöttök ki, 
és békességben vezéreltettek; a hegyek és 
halmok ujjongva énekelnek ti elõttetek, 
és a mezõ minden fái tapsolnak.

13 A tövis helyén cziprus nevekedik, és 
bogács helyett mirtus nevekedik, és lesz 
ez az Úrnak dicsõségül és örök jegyül, a 
mely el nem töröltetik.

RÓMAIAKHOZ 5:1 Megigazulván 
azért hit által, békességünk van Istennel, a mi 
Urunk Jézus Krisztus által,

RÓMAIAKHOZ 15:13 A reménységnek 
Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel 
és békességgel a hivésben, hogy bõvölködjetek a 
reménységben a Szent Lélek ereje által.

1 KORINTUSI 6:9 Avagy nem 
tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem 
örökölhetik Istennek országát? Ne 
tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, 
se házasságtörõk, se pulyák, se férfiszeplõsítõk,

10 Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se 
szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik 
Isten országát.

11 Ilyenek voltatok pedig némelyek, de 
megmosattattatok, de megszenteltettetek, de 
megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a 
mi Istenünk Lelke által.

2 KORINTUSI 5:17 Azért ha valaki 
Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek 
elmúltak, ímé, újjá lett minden.

GALATÁKHOZ 5:22 De a Léleknek 
gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketûrés, 
szívesség, jóság, hûség, szelídség, mértékletesség.

KOLOSSÉIAKHOZ 1:11 Minden erõvel 
megerõsíttetvén az Õ dicsõségének hatalma 
szerint minden kitartásra és hosszútûrésre 
örömmel;

JELENÉSEK 2:7 A kinek van füle, hallja, 
mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A 
gyõzedelmesnek enni adok az élet fájáról, a 
mely az Isten paradicsomának közepette van.

JELENÉSEK 22:2    Az õ utczájának közepén. 
És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, 
mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden 
hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a 
pogányok gyógyítására valók.

Lásd még: #1; #2; #5.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.
     
ÉZSAIÁS 56:6 És az idegeneket, a kik 

az Úrhoz adák magukat, hogy néki 
szolgáljanak és hogy szeressék az Úr 
nevét, hogy Õ néki szolgái legyenek; 
mindenkit, a ki megõrzi a szombatot, 
hogy meg ne fertõztesse azt, és a 
szövetségemhez ragaszkodókat:

7 Szent hegyemre viszem föl ezeket, és 
megvídámítom õket imádságom házában; 
egészen égõ és véres áldozataik kedvesek 
lesznek oltáromon; mert házam imádság 
házának hivatik minden népek számára!

8 Így szól az Úr Isten, a ki összegyûjti Izráel 
elszéledt fiait: Még gyûjtök õ hozzá, az õ 
egybegyûjtötteihez!
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ÉZSAIÁS 43:6 Mondom északnak: add meg; 
és délnek: ne tartsd vissza, hozd meg az én 
fiaimat messzünnen, és leányimat a földnek 
végérõl,

ÉZSAIÁS 49:22 Így szól az Úr Isten: Ímé, 
fölemelem kezemet a népekhez, és elõttök 
zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat 
ölükben, és leányaid vállukon hordoztatnak.

MÁRK 11:17 És tanít vala, mondván nékik: 
Nincsen-é megírva: Az én házam imádság 
házának neveztetik minden nép között? Ti 
pedig rablók barlangjává tettétek azt.

JÁNOS 10:16 Más juhaim is vannak nékem, 
a melyek nem ebbõl az akolból valók: azokat 
is elõ kell hoznom, és hallgatnak majd az én 
szómra; és lészen egy akol [és] egy pásztor.

JÁNOS 11:51 Ezt pedig nem magától 
mondta: hanem mivelhogy abban az 
esztendõben fõpap vala, jövendõt monda, 
hogy Jézus meg fog halni a népért;

52 És nemcsak a népért, hanem azért is, hogy az 
Istennek elszéledt gyermekeit egybegyûjtse.

APOSTOLOK 2:41 A kik azért örömest 
vevék az õ beszédét, megkeresztelkedének; és 
hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy 
háromezer lélek.

APOSTOLOK 10:34 Péter pedig 
megnyitván száját, monda: Bizonynyal látom, 
hogy nem személyválogató az Isten;

35 Hanem minden nemzetben kedves õ elõtte, a 
ki õt féli és igazságot cselekszik.

EFÉZUSIAKHOZ 1:10 Az idõk 
teljességének rendjére nézve, hogy ismét 

egybeszerkeszt magának mindeneket a 
Krisztusban, mind a melyek a mennyekben 
vannak, mind a melyek e földön vannak;

EFÉZUSIAKHOZ 2:11 Annakokáért 
emlékezzetek meg arról, hogy 
egykor ti a testben pogányok, kiket 
körülmetéletlenségnek nevez vala amaz 
úgynevezett [s] a testen kézzel megcsinált 
körülmetélkedés,

12 Hogy ti, [mondom], abban az idõben Krisztus 
nélkül valók voltatok, Izráel társaságától 
idegenek, és az ígéret szövetségeitõl távolvalók, 
reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók 
voltatok e világon;

13 Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor 
távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus 
vére által.

EFÉZUSIAKHOZ 2:18 Mert Õ általa van 
menetelünk mindkettõnknek egy Lélekben az 
Atyához.

19 Azért immár nem vagytok jövevények és 
zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és 
cselédei az Istennek,

20 Kik fölépíttettetek az apostoloknak és 
prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkõ maga 
Jézus Krisztus,

21 A kiben az egész épület szép renddel 
rakattatván, nevekedik szent templommá az 
Úrban;

ZSIDÓKHOZ 12:22 Hanem járultatok 
Sion hegyéhez, és az élõ Istennek városához, 
a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok 
ezreihez,

23 Az elsõszülöttek seregéhez és egyházához, a kik 
be vannak írva a mennyekben, és mindenek 
bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak 
lelkeihez,
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24 És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és 
a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, 
mint az Ábel vére.

ZSIDÓKHOZ 13:15 Annakokáért 
õ általa vigyünk dícséretnek áldozatát 
mindenkor Isten elé, azaz az õ nevérõl vallást 
tevõ ajkaknak gyümölcsét.

1 PÉTER 2:5 Ti magatok is mint élõ kövek 
épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, 
hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek 
kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.

JELENÉSEK 14:1    És látám, és ímé egy Bárány 
áll vala Sion hegyén, és õ vele száznegyvennégy 
ezeren, a kiknek homlokán írva vala az õ 
Atyjának neve.

Lásd még: #1; #3; #4; Ézsaiás 56:3; Apostolok 11:23; 2 Korintusi 8:5; 
Zsidókhoz 10:19-22; 1 Péter 1:1,2.

E23 A Messiás megtérésre ösztönzi a népét.
G06 A Szent szellem lakhelye
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 57:15 Mert így szól a magasságos 
és felséges, a ki örökké lakozik, és a kinek 
neve szent: Magasságban és szentségben 
lakom, de a megrontottal és alázatos 
szívûvel is, hogy megelevenítsem az 
alázatosok lelkét, és megelevenítsem a 
megtörtek szívét.

16 Mert nem örökké perlek, és nem 
mindenha haragszom, mert a lélek 
elõttem megepedne, és a leheletek, a kiket 
én teremtettem.

17 Mert a telhetetlenségnek vétkéért 
haragudtam meg, és megvertem õt, 

elrejtém [magamat] és megharagudtam; és 
õ elfordulva, szíve útjában járt.

18 Útait láttam, és meggyógyítom õt; 
vezetem õt, és vígasztalást nyujtok néki és 
gyászolóinak,

MÁTÉ 19:28 Jézus pedig monda nékik: 
Bizony mondom néktek, hogy ti, a kik 
követtetek engem, az újjá születéskor, a mikor 
az embernek Fia beül az õ dicsõségének 
királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét 
királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét 
nemzetségét.

LUKÁCS 4:18 Az Úrnak lelke [van] én 
rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a 
szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, 
elküldött, hogy a töredelmes szívûeket 
meggyógyítsam, hogy a foglyoknak 
szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek 
megnyilását, hogy szabadon bocsássam a 
lesujtottakat,

JÁNOS 1:12 Valakik pedig befogadák 
õt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá 
legyenek, azoknak, a kik az õ nevében hisznek;

13 A kik nem vérbõl, sem a testnek akaratából, 
sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentõl 
születtek.

JÁNOS 3:3 Felele Jézus és monda néki: 
Bizony, bizony mondom néked: ha valaki 
újonnan nem születik, nem láthatja az Isten 
országát.

4 Monda néki Nikodémus: Mimódon 
születhetik az ember, ha vén? Vajjon 
bemehet-é az õ anyjának méhébe másodszor, 
és születhetik-é?

5 Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: 
Ha valaki nem születik víztõl és Lélektõl, nem 
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mehet be az Isten országába.
6 A mi testtõl született, test az; és a mi Lélektõl 

született, lélek az.
7 Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség 

néktek újonnan születnetek.
8 A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, 

de nem tudod honnan jõ és hová megy: így 
van mindenki, a ki Lélektõl született.

GALATÁKHOZ 6:15 Mert Krisztus 
Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a 
körülmetéletlenség nem használ semmit, 
hanem az új teremtés.

EFÉZUSIAKHOZ 2:1 Titeket is 
[megelevenített,] a kik holtak valátok a ti 
vétkeitek és bûneitek miatt,

KOLOSSÉIAKHOZ 3:9 Ne hazudjatok 
egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó 
embert, az õ cselekedeteivel együtt.

10 És felöltöztétek amaz új [embert,] melynek 
újulása van Annak ábrázatja szerint való 
ismeretre, a ki teremtette azt:

TITUS 3:5 Nem az igazságnak 
cselekedeteibõl, a melyeket mi cselekedtünk, 
hanem az õ irgalmasságából tartott meg 
minket az újjászületésnek fürdõje és a Szent 
Lélek megújítása által,

JAKAB 1:18 Az õ akarata szült minket 
az igazságnak ígéje által, hogy az õ 
teremtményeinek valami zsengéje legyünk.

1 PÉTER 1:3 Áldott az Isten és a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az õ nagy 
irgalmassága szerint újonnan szûlt minket élõ 
reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való 
feltámadása által,

1 PÉTER 1:23 Mint a kik újonnan 
születtetek nem romlandó magból, de 
romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely 
él és megmarad örökké.

1 PÉTER 2:2 Mint most született 
csecsemõk, a tiszta, hamisítatlan tej után 
vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;

1 JÁNOS 2:29 Ha tudjátok, hogy õ igaz, 
tudjátok, hogy a ki az igazságot cselekszi, az 
mind tõle született.

1 JÁNOS 3:9 Senki sem cselekszik bûnt, 
a ki az Istentõl született, mert benne marad 
annak magva; és nem cselekedhetik bûnt, 
mivelhogy Istentõl született.

1 JÁNOS 5:1 Mindaz, a ki hiszi, hogy 
Jézus a Krisztus, Istentõl született; és mindaz, 
a ki szereti a szülõt, azt is szereti, a ki attól 
született.

1 JÁNOS 5:4 Mert mindaz, a mi az Istentõl 
született, legyõzi a világot; és az a gyõzedelem, 
a mely legyõzte a világot, a mi hitünk.

1 JÁNOS 5:18 Tudjuk, hogy valaki Istentõl 
született, nem vétkezik: hanem a ki Istentõl 
született, megõrzi magát, és a gonosz nem 
illeti õt.

Lásd még: #2; Zsoltárok 51:12; Zsoltárok 103:9-16; Zsoltárok 
138:6; Zsoltárok 147:3; Ézsaiás 66:2; Jeremiás 31:33; Jeremiás 

32:40; Ezékiel 11:19; Ezékiel 18:31; Ezékiel 36:26,27; Máté 5:3; 
Lukács 15:20-24; János 14:23; Rómaiakhoz 5:21; 2 Korintusi 

5:17; Efézusiakhoz 2:5,8,10; Filippiekhez 2:13; Kolosséiakhoz 1:13; 
Kolosséiakhoz 2:13; Jakab 4:6.
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E24 A Messiás békét hoz.

ÉZSAIÁS 57:19 Megteremtem ajkaikon a 
[hálának] gyümölcsét. Békesség, békesség 
a messze és közel valóknak, így szól az Úr; 
én meggyógyítom õt!

LUKÁCS 2:14 Dicsõség a magasságos 
[mennyek]ben az Istennek, és e földön 
békesség, és az emberekhez jó akarat!

EFÉZUSIAKHOZ 2:14 Mert Õ a mi 
békességünk, ki egygyé tette mind a két 
[nemzetséget,] és lerontotta a közbevetett 
választófalat,

15 Az ellenségeskedést az Õ testében, a 
parancsolatoknak tételekben való törvényét 
eltörölvén; hogy ama kettõt egy új emberré 
teremtse Õ magában, békességet szerezvén;

16 És hogy megbékéltesse az Istennel mind a 
kettõt, egy testben a keresztfa által, megölvén 
ezen az ellenségeskedést.

17 És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol 
valóknak és a közel valóknak.

D06 A Messiás lesz a Tanácsos.
D07 A Messiás lesz a Közvetíto.
E08 A Messiás igazságszolgáltatása.
H06 A Messiás közbenjárása.
     
ÉZSAIÁS 59:16 És látá, hogy nincsen 

senki, és álmélkodott, hogy nincsen 
közbenjáró; ezért karja segít néki, és 
igazsága gyámolítja õt.

ZSOLTÁROK 20:7 Most tudom, hogy 
az ùr megsegíti felkentjét; meghallgatja ôt 

szent egeibôl jobbjának segítô erejével.

ZSOLTÁROK 80:18 Legyen a te kezed a 
te jobbodnak férfián, és az embernek fián, a 
kit megerôsítettél magadnak.

1 TIMÓTEUSHOZ 2:5 Mert egy az Isten, 
egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az 
ember Krisztus Jézus,

ZSIDÓKHOZ 9:15 És ezért új 
szövetségnek a közbenjárója õ, hogy 
meghalván az elsõ szövetségbeli bûnök 
váltságáért, a hivatottak elnyerjék az 
örökkévaló örökségnek ígéretét.

ZSIDÓKHOZ 10:7 Akkor mondám: 
Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva 
vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te 
akaratodat.

1 JÁNOS 2:1 Én fiacskáim, ezeket azért 
írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki 
vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz 
Jézus Krisztus.

Lásd még: 1 Mózes 18:23-32; Zsoltárok 40:8; Zsoltárok 98:1,2; 
Zsoltárok 106:23; Zsoltárok 108:7; Zsoltárok 138:7; Ézsaiás 63:5; 

Jeremiás 5:1; Ezékiel 22:30.

E08 A Messiás igazságszolgáltatása.

ÉZSAIÁS 59:17 És felölté az igazságot, 
mint pánczélt, és a szabadítás sisakja van 
fején; felölté a bosszúállás ruháit, mint 
köpenyt, és búsulással vevé magát körül, 
mint egy palásttal.

ÉZSAIÁS

ezsaiás 57 & 59 ezsaiás 59



260

ÉZSAIÁS 11:5 Derekának övedzõje az igazság 
lészen, és veséinek övedzõje a hûség.

RÓMAIAKHOZ 13:12 Az éjszaka elmúlt, 
a nap pedig elközelgett; vessük el azért a 
sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a 
világosság fegyvereit.

2 KORINTUSI 6:7 Igazmondásban, 
Isten erejében; az igazságnak jobb és bal felõl 
való fegyvereivel;

EFÉZUSIAKHOZ 6:14 Álljatok hát elõ, 
körül övezvén derekatokat igazlelkûséggel, és 
felöltözvén az igazságnak mellvasába,

15 És felsarúzván lábaitokat a békesség 
evangyéliomának készségével;

16 Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a 
melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát 
megolthatjátok;

17 Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a 
Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde:

1 TESSZALONIKA 5:8 Mi azonban, a 
kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, 
felöltözvén a hitnek és szeretetnek 
mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek 
reménységébe.

JELENÉSEK 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.

Lásd még: Ézsaiás 51:9.

D05 A Messiás lesz a Megváltó.
H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 59:18 A cselekedetek szerint 
fog megfizetni: haraggal ellenségeinek, 
büntetéssel szorongatóinak, büntetéssel 
fizet a szigeteknek.

19 És félik napnyugottól fogva az Úrnak 
nevét, és naptámadattól az õ dicsõségét, 
mikor eljõ, mint egy sebes folyóvíz, a 
melyet az Úr szele hajt.

20 És eljõ Sionnak a megváltó, és azoknak, a 
kik Jákóbban megtérnek hamisságokból, 
szól az Úr.

ÉZSAIÁS 11:10 És lesz ama napon, hogy 
Isai gyökeréhez, a ki a népek zászlója lészen, 
eljõnek a pogányok, és az õ nyugodalma 
dicsõség lészen.

MALAKIÁS 1:11 Hiszen napkelettõl fogva 
napnyugotig nagy az én nevem a pogányok 
között, és minden helyen tömjénnel áldoznak 
az én nevemnek és tiszta ételáldozattal! Bizony 
nagy az én nevem a pogányok között! azt 
mondja a Seregeknek Ura.

MÁTÉ 16:27 Mert az embernek Fia eljõ az 
õ Atyjának dicsõségében, az õ angyalaival; és 
akkor megfizet mindenkinek az õ cselekedete 
szerint.

RÓMAIAKHOZ 11:25 Mert nem akarom, 
hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, 
hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a 
megkeményedés Izráelre nézve [csak] részben 
történt, a meddig a pogányok teljessége 
bemegyen.

26 És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg 
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van írva: Eljõ Sionból a Szabadító, és elfordítja 
Jákóbtól a gonoszságokat:

27 És ez nékik az én szövetségem, midõn 
eltörlöm az õ bûneiket.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

Lásd még: #1; #2; #4; #5; 3 Mózes 25:25,26; Ruth 4:1-22; Ézsaiás 
41:14; Ézsaiás 44:6,24; Ézsaiás 48:17; Ézsaiás 49:7; Ézsaiás 54:5,8; 

Ézsaiás 60:16; Ézsaiás 63:16; Jeremiás 14:8; 2 Korintusi 1:10; 
Galatákhoz 4:5; 2 Timóteushoz 4:18; Titus 2:14; Zsidókhoz 2:15; 2 

Péter 2:9.

E20 A Messiás egy új szövetséget köt.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 59:21 És én õ velök ily 
szövetséget szerzek, szól az Úr: lelkem, a 
mely rajtad nyugoszik, és beszédeim, a 
melyeket szádba adtam, el nem távoznak 
szádból, és magodnak szájából, és magod 
magvának szájából, így szól az Úr, 
mostantól mind örökké!

JEREMIÁS 31:31 Ímé, eljõnek a napok, azt 
mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel 
házával és a Júda házával.

32 Nem ama szövetség szerint, a melyet az õ 
atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen 
fogtam õket, hogy kihozzam õket Égyiptom 
földébõl, de a kik megrontották az én 
szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt 
mondja az Úr.

33 Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok 
után az Izráel házával kötök, azt mondja az 
Úr: Törvényemet az õ belsejökbe helyezem, és 
az õ szívökbe írom be, és Istenökké leszek, õk 
pedig népemmé lesznek.

34 És nem tanítja többé senki az õ felebarátját, és 
senki az õ atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg 
az Urat, mert õk mindnyájan megismernek 
engem, kicsinytõl fogva nagyig, azt mondja 
az Úr, mert megbocsátom az õ bûneiket, és 
vétkeikrõl többé meg nem emlékezem.

LUKÁCS 11:13 Ha azért ti gonosz létetekre 
tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, 
mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok 
Szent Lelket azoknak, a kik tõle kérik.

RÓMAIAKHOZ 9:6 Nem lehet pedig, 
hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert 
nem mindnyájan izráeliták azok, kik Izráeltõl 
valók;

7 Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám 
magvából valók; hanem: Izsákban neveztetik 
néked a te magod.

8 Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az 
ígéret fiait tekinti magul.

ZSIDÓKHOZ 8:8 Mert dorgálván 
õket, így szól: Ímé napok jõnek, ezt mondja az 
Úr, és az Izráel házával és Júdának házával új 
szövetséget kötök.

9 Nem azon szövetség szerint, a melyet 
kötöttem az õ atyáikkal ama napon, mikor 
kézen fogtam õket, hogy kivezessem 
Égyiptomból, mert õk nem maradtak meg 
abban az én szövetségemben, azért én sem 
gondoltam velök, mondja az Úr.

10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel 
házával, ama napok multán, mond az Úr: 
Adom az én törvényemet az õ elméjökbe, és 
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az õ szívökbe írom azokat, és leszek nekik 
Istenök és õk lesznek nekem népem.

Lásd még: #1; #2; Máté 26:26-29.

B14 A Messiás ismerteti Isten dicsoségét.
C01 A Messiás megszületése meg volt 

jövendölve.
E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
     
ÉZSAIÁS 60:1 Kelj fel, világosodjál, mert 

eljött világosságod, és az Úr dicsõsége 
rajtad feltámadt.

2 Mert ímé, sötétség borítja a földet, és 
éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az 
Úr, és dicsõsége rajtad megláttatik.

3 És népek jönnek világosságodhoz, és 
királyok a néked feltámadt fényességhez.

4 Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd 
meg: mindnyájan egybegyûlnek, hozzád 
jönnek, fiaid messzirõl jönnek, és 
leányaid ölben hozatnak el.

5 Akkor meglátod és ragyogsz [örömtõl,] 
és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád 
fordul a tenger kincsözöne, [és] hozzád jõ 
a népeknek gazdagsága.

MÁTÉ 28:19 Elmenvén azért, 
tegyetek tanítványokká minden népeket, 
megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és 
a Szent Léleknek nevében,

LUKÁCS 2:30 Mert látták az én szemeim a 
te üdvösségedet,

31 A melyet készítettél minden népeknek szeme 
láttára;

32 Világosságul a pogányok megvilágosítására, és 

a te népednek, az Izráelnek dicsõségére.

LUKÁCS 24:47 És prédikáltatni az õ nevében 
a megtérésnek és a bûnök bocsánatának 
minden pogányok között, Jeruzsálemtõl 
elkezdve.

JÁNOS 1:9 Az igazi világosság eljött volt 
[már] a világba, a mely megvilágosít minden 
embert.

JÁNOS 8:12 Ismét szóla azért hozzájok 
Jézus, mondván: Én vagyok a világ 
világossága: a ki engem követ, nem járhat 
a sötétségben, hanem övé lesz az életnek 
világossága.

APOSTOLOK 13:47 Mert így parancsolta 
nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul 
a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a 
földnek széléig.

APOSTOLOK 26:18 Hogy megnyissad 
szemeiket, hogy setétségbõl világosságra 
és a Sátánnak hatalmából az Istenhez 
térjenek, hogy bûneiknek bocsánatát és a 
megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek 
az én bennem való hit által.

RÓMAIAKHOZ 11:11 Annakokáért 
mondom: Avagy azért botlottak-é meg, hogy 
elessenek? Távol legyen; hanem az õ esetük 
folytán [lett] az idvesség a pogányoké, hogy õk 
felingereltessenek.

12 Ha pedig az õ esetök világnak gazdagsága, 
és az õ veszteségök pogányok gazdagsága, 
mennyivel inkább az õ teljességök?

13 Mert néktek mondom a pogányoknak, a 
mennyiben hát én pogányok apostola vagyok, 
a szolgálatomat dicsõítem,
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14 Ha ugyan felingerelhetném az én atyámfiait, 
és megtarthatnék közülök némelyeket.

15 Mert ha az õ elvettetésök a világnak 
megbékélése, micsoda [lesz] a felvételök 
hanemha élet a halálból?

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; Máté 15:14; Máté 23:19,24; Apostolok 
14:16; Apostolok 17:30,31; Rómaiakhoz 15:9-12; Efézusiakhoz 5:14.

B21 A Messiás a fény.
G05 A Messiás munkája sok gyümölcsöt 

eredményez.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H05 A Messiás elkövetkezo dicsosége és 

hatalma.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.
H11 A Messiás megdicsoül.

ÉZSAIÁS 60:6-7
ÉZSAIÁS 60:8 Kik ezek, kik repülnek, 

mint a felleg, s mint a galambok 
dúczaikhoz?

9 Igen, engem várnak a szigetek; és elõl 
[jönnek] Társis hajói, hogy elhozzák 
fiaidat messzirõl, és ezüstjöket és 
aranyokat azokkal együtt, a te Urad és 
Istened nevének és Izráel Szentjének, 
hogy téged megdicsõített.

10 Az idegenek megépítik kõfalaidat, 
és királyaik szolgálnak néked; 
mivel haragomban megvertelek, és 
kegyelmemben megkönyörültem rajtad.

11 És nyitva lesznek kapuid szüntelen, 
éjjel és nappal be nem zároltatnak, hogy 
behozzák hozzád a népek gazdagságát, és 
királyaik is bevitetnek.

ÉZSAIÁS 60:12-15
ÉZSAIÁS 60:16 És szopod a népek tejét, és 

a királyok emlõjét szopod, és megtudod, 

hogy én vagyok az Úr, megtartód és 
megváltód, Jákóbnak erõs [Istene.]

17 Réz helyett aranyat hozok, vas helyett 
ezüstöt hozok, és a fák helyett rezet, 
és a kövek helyett vasat, és teszem 
fejedelmeiddé a békességet, és 
elõljáróiddá az igazságot.

18 Nem hallatik többé erõszaktétel földeden, 
pusztítás és romlás határaidban, és 
a szabadulást hívod kõfalaidnak, és 
kapuidnak a dicsõséget.

19 Nem a nap lesz néked többé nappali 
világosságod, és fényességül nem a 
hold világol néked, hanem az Úr lesz 
néked örök világosságod, és Istened lesz 
ékességed,

20 Napod nem megy többé alá, és holdad 
sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök 
világosságod, és gyászod napjainak vége 
szakad.

21 És néped mind igaz lesz, és a földet 
mindörökké bírják, plántálásom 
vesszõszála õk, kezeim munkája 
dicsõségemre.

ZSOLTÁROK 37:29 Az igazak öröklik a 
földet, és mindvégig rajta lakoznak.

ZSOLTÁROK 72:11 Hajoljanak meg 
elõtte mind a királyok, és minden nemzet 
szolgáljon néki.

ÉZSAIÁS 26:1 Ama napon ez éneket 
énekelik Júda földén: Erõs városunk van 
nékünk, szabadítását adta kõfal és bástya 
gyanánt!

2 Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az 
igaz nép, a hûség megõrzõje.

ÉZSAIÁS 49:23 És királyok lesznek dajkálóid, 
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fejedelmi asszonyaik dajkáid, arczczal a földre 
borulnak elõtted és lábaid porát nyalják; és 
megtudod, hogy én vagyok az Úr, kit a kik 
várnak, meg nem szégyenülnek.

JÁNOS 9:5 Míg e világon vagyok, e világ 
világossága vagyok.

JÁNOS 12:28 Atyám, dicsõítsd meg a te 
nevedet! Szózat jöve azért az égbõl: Meg is 
dicsõítettem, és újra megdicsõítem.

JÁNOS 15:1 Én vagyok az igazi szõlõtõ, és 
az én Atyám a szõlõmûves.

2 Minden szõlõvesszõt, a mely én bennem 
gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt 
pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, 
hogy több gyümölcsöt teremjen.

JÁNOS 15:8 Abban dicsõíttetik meg az én 
Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és 
legyetek nékem tanítványaim.

RÓMAIAKHOZ 1:17 Mert az Istennek 
igazsága jelentetik ki abban hitbõl hitbe, 
miképen meg van írva: Az igaz ember pedig 
hitbõl él.

RÓMAIAKHOZ 5:19 Mert miképen 
egy embernek engedetlensége által sokan 
bûnösökké lettek: azonképen egynek 
engedelmessége által sokan igazakká lesznek.

EFÉZUSIAKHOZ 2:10 Mert az Õ alkotása 
vagyunk, teremtetvén [Általa] a Krisztus 
Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket elõre 
elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

2 PÉTER 3:13 De új eget és új földet várunk 
az õ ígérete szerint, a melyekben igazság 

lakozik.

JELENÉSEK 21:12 És nagy és magas 
kõfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon 
tizenkét angyal, és felírott nevek, a melyek az 
Izráel fiai tizenkét törzsének [nevei:]

13 Napkeletrõl három kapu; északról három 
kapu; délrõl három kapu: napnyugotról 
három kapu.

14 És a város kõfalának tizenkét alapja vala, és 
azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei.

JELENÉSEK 21:23 És a városnak 
nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy 
világítsanak benne; mert az Isten dicsõsége 
megvilágosította azt, és annak szövétneke a 
Bárány.

24 És a pogányok, a kik megtartatnak, annak 
világosságában járnak; és a föld királyai az õ 
dicsõségöket és tisztességöket abba viszik.

25 És annak kapui be nem záratnak nappal ( 
éjszaka ugyanis ott nem lesz);

26 És a pogányok dicsõségét és tisztességét abba 
viszik.

27 És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem 
a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, 
hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a 
mely a Bárányé.

JELENÉSEK 22:5    És ott éjszaka nem lesz; és 
nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; 
mert az Úr Isten világosítja meg õket, és 
országolnak örökkön örökké.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; Zsoltárok 1:5; Zsoltárok 112:1-6; 
Ézsaiás 57:13.
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D01 A Messiás felkenetése.
E06 A Messiás missziója és hivatása.
E15 A Messiás örömhírt hoz.
H11 A Messiás megdicsoül.
     
ÉZSAIÁS 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 
szívûeket, hogy hirdessek a foglyoknak 
szabadulást, és a megkötözötteknek 
megoldást;

2 Hogy hirdessem az Úr jókedvének 
esztendejét, és Istenünk bosszúállása 
napját; megvígasztaljak minden 
gyászolót;

3 Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik 
ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét 
a gyász helyett, dicsõségnek palástját a 
csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak 
neveztessenek, az Úr plántáinak, az Õ 
dicsõségére!

ÉZSAIÁS 57:15 Mert így szól a magasságos és 
felséges, a ki örökké lakozik, és a kinek neve 
szent: Magasságban és szentségben lakom, 
de a megrontottal és alázatos szívûvel is, 
hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és 
megelevenítsem a megtörtek szívét.

MÁTÉ 3:16 És Jézus megkeresztelkedvén, 
azonnal kijöve a vízbõl; és ímé az egek 
megnyilatkozának néki, és õ látá az Istennek 
Lelkét alájõni mintegy galambot és õ reá 
szállani.

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

MÁTÉ 5:4 Boldogok, a kik sírnak: mert 
õk megvígasztaltatnak.

5 Boldogok a szelídek: mert õk örökségül bírják 
a földet.

LUKÁCS 4:17 És adák néki az Ésaiás próféta 
könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre 
nyita, a hol ez vala írva:

18 Az Úrnak lelke [van] én rajtam, mivelhogy 
felkent engem, hogy a szegényeknek az 
evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a 
töredelmes szívûeket meggyógyítsam, hogy a 
foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok 
szemeinek megnyilását, hogy szabadon 
bocsássam a lesujtottakat,

19 Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.
20 És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és 

leüle. És a zsinagógában mindenek szemei õ 
reá valának függesztve.

21 Õ pedig kezde hozzájuk szólani: Ma 
teljesedett be ez [az] Írás a ti hallástokra.

JÁNOS 1:32 És bizonyságot tõn János, 
mondván: Láttam a Lelket leszállani az égbõl, 
mint egy galambot; és megnyugovék õ rajta.

33 És én nem ismertem õt; de a ki elkülde 
engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá 
nékem: A kire látod a Lelket leszállani és 
rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel Szent 
Lélekkel.

34 És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez 
az Isten Fia.

JÁNOS 15:11 Ezeket beszéltem néktek, 
hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem 
és a ti örömetek beteljék.

2 KORINTUSI 6:2 Mert õ mondja: 
Kellemetes idõben meghallgattalak, és az 
üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a 
kellemetes idõ, ímé itt az üdvösség napja.
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2 KORINTUSI 7:9 Most örülök, nem 
azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy 
megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten 
szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk 
semmiben kárt ne valljatok.

10 Mert az Isten szerint való szomorúság 
üdvösségre való megbánhatatlan megtérést 
szerez; a világ szerint való szomorúság pedig 
halált szerez.

Lásd még: #1; Zsoltárok 30:12; Ézsaiás 12:1; Ezékiel 16:8-13; János 
14:14-26; Titus 3:4-6.

E20 A Messiás egy új szövetséget köt.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.
   
ÉZSAIÁS 61:4 És megépítik a régi 

romokat, az õsi pusztaságokat 
helyreállítják, és a puszta városokat 
megújítják, és a régi nemzetségek 
pusztaságait.

5 És ott állnak az idegenek, és legeltetik 
juhaitokat, és a jövevények szántóitok és 
vinczelléreitek lesznek.

6 Ti pedig az Úr papjainak hívattattok, 
Istenünk szolgáinak neveztettek; a népek 
gazdagságát eszitek, és azok dicsõségével 
dicsekedtek.

7 Gyalázatotokért kettõs [jutalmat vesztek], 
és a szidalom helyett örvendenek 
örökségükben; ekként két részt öröklenek 
földükben, örökös örömük lesz.

8 Mert én, az Úr, a jogosságot szeretem, 
gyûlölöm a gazsággal szerzett 
ragadományt; és megadom híven 
jutalmukat, és örök szövetséget szerzek 
velök.

9 És ismeretes lesz magvok a népek közt, 

és ivadékaik a népségek között, valakik 
látják õket, megismerik õket, hogy õk az 
Úrtól megáldott magok.

APOSTOLOK 20:28 Viseljetek gondot 
azért magatokra és az egész nyájra, melyben 
a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten 
anyaszentegyházának legeltetésére, melyet 
tulajdon vérével szerzett.

ZSIDÓKHOZ 8:8 Mert dorgálván 
õket, így szól: Ímé napok jõnek, ezt mondja az 
Úr, és az Izráel házával és Júdának házával új 
szövetséget kötök.

9 Nem azon szövetség szerint, a melyet 
kötöttem az õ atyáikkal ama napon, mikor 
kézen fogtam õket, hogy kivezessem 
Égyiptomból, mert õk nem maradtak meg 
abban az én szövetségemben, azért én sem 
gondoltam velök, mondja az Úr.

10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel 
házával, ama napok multán, mond az Úr: 
Adom az én törvényemet az õ elméjökbe, és 
az õ szívökbe írom azokat, és leszek nekik 
Istenök és õk lesznek nekem népem.

11 És nem tanítja kiki az õ felebarátját és kiki 
az õ atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; 
mert mindnyájan megismernek engem a 
kicsinytõl nagyig.

12 Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és 
az õ bûneikrõl és gonoszságaikról meg nem 
emlékezem.

13 Mikor újról beszél, óvá tette az elsõt; a mi 
pedig megavul és megvénhedik, közel van az 
enyészethez.

1 PÉTER 2:9 Ti pedig választott nemzetség, 
királyi papság, szent nemzet, megtartásra 
való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak 
hatalmas dolgait, a ki a sötétségbõl az õ 
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csodálatos világosságára hívott el titeket;

1 PÉTER 5:1 A köztetek lévõ presbitereket 
kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus 
szenvedésének tanuja, és a megjelenendõ 
dicsõségnek részese;

2 Legeltessétek az Istennek köztetek 
lévõ nyáját, gondot viselvén arra nem 
kényszerítésbõl, hanem örömest; sem nem rút 
nyerészkedésbõl, hanem jóindulattal;

3 Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a 
gyülekezeteken, hanem mint példányképei a 
nyájnak.

4 És mikor megjelenik a fõpásztor, elnyeritek a 
dicsõségnek hervadatlan koronáját.

JELENÉSEK 1:6 És tett minket királyokká és 
papokká az õ Istenének és Atyjának: annak 
dicsõség és hatalom mind örökkön örökké! 
Ámen.

JELENÉSEK 5:10  És tettél minket 
a mi Istenünknek királyokká és papokká; és 
uralkodunk a földön.

JELENÉSEK 20:6  Boldog és szent, a 
kinek része van az elsõ feltámadásban: ezeken 
nincs hatalma a második halálnak; hanem 
lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és 
uralkodnak õ vele ezer esztendeig.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
G05 A Messiás munkája sok gyümölcsöt 

eredményez.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 61:10 Örvendezvén örvendezek 
az Úrban, örüljön lelkem az én 
Istenemben; mert az üdvnek ruháival 
öltöztetett fel engem, az igazság 
palástjával vett engemet körül, mint 
võlegény, a ki pap módon ékíti fel magát, 
és mint menyasszony, a ki felrakja 
ékességeit.

11 Mert mint a föld megtermi csemetéjét, 
és mint a kert kisarjasztja veteményeit, 
akként sarjasztja ki az Úr Isten az 
igazságot s a dicsõséget minden nép elõtt.

1 MÓZES 3:11 És monda Õ: Ki mondá 
néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél 
a fáról, melytõl tiltottalak, hogy arról ne egyél?

LUKÁCS 1:46 Akkor monda Mária: 
Magasztalja az én lelkem az Urat,

47 És örvendez az én lelkem az én megtartó 
Istenemben.

2 KORINTUSI 5:2 Azért is sóhajtozunk 
ebben, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei 
hajlékunkat;

3 Ha ugyan felöltözötten is mezíteleneknek nem 
találtatunk!

JELENÉSEK 3:5 A ki gyõz, az fehér ruhákba 
öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet 
könyvébõl, és vallást teszek annak nevérõl az 
én Atyám elõtt és az õ angyalai elõtt.

JELENÉSEK 3:18    Azt tanácslom néked, 
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hogy végy tõlem tûzben megpróbált aranyat, 
hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy 
öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te 
mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító 
írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.

JELENÉSEK 7:14  És mondék néki: 
Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek 
azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és 
megmosták az õ ruháikat, és megfehérítették 
ruháikat a Bárány vérében.

JELENÉSEK 19:7    Örüljünk és örvendezzünk, 
és adjunk dicsõséget néki, mert eljött a Bárány 
menyegzõje, és az õ felesége elkészítette magát,

8 És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és 
ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a 
szenteknek igazságos cselekedetei.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; 1 Mózes 2:25; 1 Mózes 3:7-15; 
Filippiekhez 4:4; 1 Péter 1:3-9; 1 Péter 2:9.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 62:1 Sionért nem hallgatok 
és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg 
földerül, mint fényesség az Õ igazsága, és 
szabadulása, mint a fáklya tündököl.

2 És meglátják a népek igazságodat, és 
minden királyok dicsõségedet, és új nevet 
adnak néked, a melyet az Úr szája határoz 
meg.

3 És leszel dicsõség koronája az Úr kezében, 
és királyi fejdísz Istened kezében.

APOSTOLOK 9:15 Monda pedig néki 
az Úr: Eredj el, mert õ nékem választott 

edényem, hogy hordozza az én nevemet a 
pogányok és királyok, és Izráel fiai elõtt.

1 KORINTUSI 9:25 Mindaz pedig 
a ki pályafutásban tusakodik, mindenben 
magatûrtetõ; azok ugyan, hogy romlandó 
koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant.

FILIPPIEKHEZ 4:1 Annakokáért 
szerelmes atyámfiai, a kik után úgy 
vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, 
ekképen álljatok meg az Úrban, én 
szerelmeseim!

2 TIMÓTEUSHOZ 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 õ megjelenését.

JAKAB 1:12 Boldog ember az, a ki 
a kísértésben kitart; mert minekutána 
megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, 
a mit az Úr ígért az õt szeretõknek.

1 PÉTER 5:4 És mikor megjelenik a 
fõpásztor, elnyeritek a dicsõségnek hervadatlan 
koronáját.

JELENÉSEK 2:10    Semmit ne félj azoktól, 
a miket szenvedned kell: Ímé a Sátán 
egynéhányat ti közületek a tömlöczbe fog 
vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz 
napig való nyomorúságtok. Légy hív mind 
halálig, és néked adom az életnek koronáját.

JELENÉSEK 2:17    A kinek van füle hallja, 
mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A 
gyõzedelmesnek enni adok az elrejtett 
mannából, és adok annak fehér kövecskét, és 
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a kövecskén új írott nevet, a melyet senki nem 
tud, csak az, a ki kapja.

JELENÉSEK 3:11    Ímé eljövök hamar: tartsd 
meg a mi nálad van, hogy senki el ne vegye a 
te koronádat.

JELENÉSEK 4:4 És a királyiszék körül 
huszonnégy királyiszék [vala;] és a 
királyiszékekben látám ülni a huszonnégy 
Vénet fehér ruhákba öltözve: és a fejökön 
arany koronák valának.

JELENÉSEK 4:10     Leesik a huszonnégy Vén 
az elõtt, a ki a királyiszékben ül, és imádja 
azt, a ki örökkön örökké él, és az õ koronáit a 
királyiszék elé teszi, mondván:

11 Méltó vagy Uram, hogy végy dicsõséget 
és tisztességet és erõt; mert te teremtettél 
mindent, és a te akaratodért vannak és 
teremttettek.

JELENÉSEK 12:1     És láttaték nagy jel 
az égben: egy asszony, a ki a napba vala 
felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az õ 
fejében tizenkét csillagból korona;

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; Máté 27:29; 1 Tesszalonika 2:19; 
Jelenések 6:2; Jelenések 14:14.

B20 A Király szeretete a népe iránt.
B23 Az Isten és a Messiás kegyelme.
E20 A Messiás egy új szövetséget köt.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 62:4 Nem neveznek többé 
elhagyatottnak, és földedet sem nevezik 
többé pusztának, hanem így hívnak: én 
gyönyörûségem, és földedet így: férjhez 
adott; mert az Úr gyönyörködik benned, 
és földed férjhez adatik.

5 Mert mint elveszi a legény a szûzet, 
akként vesznek feleségül téged fiaid, és a 
mint örül a võlegény a menyasszonynak, 
akként fog néked Istened örülni.

6 Kõfalaidra, Jeruzsálem, õrizõket állattam, 
egész nap és egész éjjel szüntelen nem 
hallgatnak; ti, kik az Urat emlékeztetitek, 
ne nyugodjatok!

7 És ne hagyjatok nyugtot néki, 
míg megújítja és dicsõségessé teszi 
Jeruzsálemet e földön.

8 Megesküdt az Úr jobbjára s erõssége 
karjára: nem adom többé gabonádat 
eleségül ellenségeidnek, s idegenek nem 
iszszák mustodat, a melyért munkálódtál,

9 Hanem a betakarók egyék azt meg, és 
dicsérjék az Urat, s a beszûrõk igyák meg 
azt szentségem pitvaraiban.

HÓSEÁS 2:18  És eljegyezlek téged 
magamnak örökre, és pedig igazsággal és 
ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek 
el.

19  Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és 
megismered az Urat.

ÉZSAIÁS 54:6 Mert mint elhagyott és 
fájó lelkû asszonyt hív téged az Úr, és mint 
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megvetett ifjú asszonyt; ezt mondja Istened:
7 Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy 

irgalmassággal egybegyûjtlek;

SOFONIÁ 3:17 Az Úr, a te Istened közötted 
van; erõs õ, megtart; örül te rajtad örömmel, 
hallgat az õ szerelmében, énekléssel örvendez 
néked.

LUKÁCS 12:32 Ne félj te kicsiny nyáj; mert 
tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az 
országot.

LUKÁCS 15:7 Mondom néktek, hogy ily 
módon [nagyobb] öröm lesz a mennyben egy 
megtérõ bûnösön, hogynem kilenczvenkilencz 
igaz [ember]en, a kinek nincs szüksége 
megtérésre.

JÁNOS 3:29 A kinek jegyese van, võlegény 
az; a võlegény barátja pedig, a ki ott áll és 
hallja õt, örvendezve örül a võlegény szavának. 
Ez az én örömem immár betelt.

JÁNOS 15:11 Ezeket beszéltem néktek, 
hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem 
és a ti örömetek beteljék.

RÓMAIAKHOZ 9:27 Ésaiás pedig ezt 
kiáltja Izráel felõl: Ha Izráel fiainak száma 
[annyi] volna is, mint a tenger fövenye, a 
maradék tartatik meg.

JELENÉSEK 19:7    Örüljünk és örvendezzünk, 
és adjunk dicsõséget néki, mert eljött a Bárány 
menyegzõje, és az õ felesége elkészítette magát,

JELENÉSEK 21:9  És jöve hozzám 
egy a hét angyal közül, a kinél a hét utolsó 
csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, 

mondván: Jer, megmutatom néked a 
menyasszonyt, a Bárány feleségét.

Lásd még: #1; #2; #3; #5; 5 Mózes 4:31; 5 Mózes 30:9; 5 Mózes 
31:6,8,16-18; Józsué 1:5; 1 Sámuel 12:22; 1 Királyok 19:10; 
1 Krónika 16:31; Zsoltárok 16:11; Zsoltárok 94:14; Ézsaiás 

49:14-16; Ézsaiás 53:10; Ézsaiás 54:1,6,7; Ézsaiás 60:10; Ézsaiás 
62:12; Jeremiás 32:41; Ezékiel 20:41; Hóseás 1:7-11; János 17:13; 

Rómaiakhoz 14:17; Filippiekhez 2:2; Jelenések 21:2.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
E22 A Messiás munkája áldott lesz.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.
     
ÉZSAIÁS 62:10 Menjetek át, menjetek át 

a kapukon, készítsétek a népnek útát, 
töltsétek, töltsétek az ösvényt, hányjátok 
el a köveket, emeljetek zászlót a népek 
fölé.

11 Ímé, az Úr hirdette mind a föld határáig: 
Mondjátok meg Sion leányának, ímé, 
eljött szabadulásod, ímé, jutalma vele jõ, 
és megfizetése õ elõtte!

12 És hívják õket szent népnek, az Úr 
megváltottainak, és téged hívnak: keresett 
és nem elhagyott városnak.

2 MÓZES 17:15 És építe Mózes oltárt és 
nevezé nevét Jehova-Niszszi-nek.

ÉZSAIÁS 11:10 És lesz ama napon, hogy 
Isai gyökeréhez, a ki a népek zászlója lészen, 
eljõnek a pogányok, és az õ nyugodalma 
dicsõség lészen.

MÁTÉ 1:21 Szûl pedig fiat, és nevezd 
annak nevét Jézusnak, mert õ szabadítja meg 
az õ népét annak bûneibõl.
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MÁTÉ 3:3 Mert ez az, a kirõl Ésaiás 
próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a 
pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és 
egyengessétek meg az õ ösvényeit.

MÁTÉ 21:5 Mondjátok meg Sion 
leányának: Ímhol jõ néked a te királyod, 
alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó 
szamárnak vemhén.

LUKÁCS 1:17 És ez [Õ] elõtte fog járni az 
Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét 
a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az 
igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak 
tökéletes népet.

JÁNOS 3:14 És a miképen felemelte Mózes 
a kígyót a pusztában, akképen kell az ember 
Fiának felemeltetnie.

RÓMAIAKHOZ 10:18 De mondom: 
Avagy nem hallották-é? Sõt inkább az egész 
földre elhatott az õ hangjok, és a lakóföld 
véghatáráig az õ beszédök.

JELENÉSEK 22:12 És ímé hamar 
eljövök; és az én jutalmam velem [van,] 
hogy megfizessek mindenkinek, a mint az õ 
cselekedete lesz.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; 5 Mózes 7:6; 5 Mózes 26:19; 5 Mózes 
28:9; Zsoltárok 98:1-3; Énekek Éneke 5:10; Ézsaiás 18:3; Ézsaiás 
49:22; Ézsaiás 57:14; Ézsaiás 59:19; Márk 16:15; Rómaiakhoz 

10:11-18.

D05 A Messiás lesz a Megváltó.
D06 A Messiás lesz a Tanácsos.
F11 A Messiás szenvedése.
H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.

ÉZSAIÁS 63:1 Ki ez, ki jõ Edomból, 
veres ruhákban Boczrából, a ki ékes 
öltözetében, ereje sokaságában büszke? 
Én, a ki igazságban szólok, elégséges 
vagyok a megtartásra.

2 Miért veres öltözeted, és ruháid, mint a 
bornyomó ruhái?

3 A sajtót egyedül tapostam, és a 
népek közül nem volt velem senki, és 
megtapodtam õket búsulásomban, és 
széttapostam õket haragomban: így 
fecscsent vérök ruháimra, és egész 
öltözetemet bekevertem.

4 Mert bosszúállás napja volt szívemben, és 
megváltottaim esztendeje eljött.

5 Körültekinték és nem vala segítõ, s 
álmélkodám és nem vala gyámolító, 
és segített nékem karom, és haragom 
gyámolított engem!

6 És megtapodtam népeket búsulásomban, 
és megrészegítem õket haragomban, és 
ontám a földre véröket!

LUKÁCS 12:50 De keresztséggel kell 
nékem megkereszteltetnem; és mely igen 
szorongattatom, míglen [az] elvégeztetik.

JÁNOS 16:32 Ímé eljõ az óra, és immár 
eljött, hogy szétoszoljatok kiki az övéihez, és 
engem egyedül hagyjatok; de nem vagyok 
egyedül, mert az Atya velem van.

ZSIDÓKHOZ 1:3 A ki az õ 
dicsõségének visszatükrözõdése, és az õ 
valóságának képmása, a ki hatalma szavával 
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fentartja a mindenséget, a ki minket 
bûneinktõl megtisztítván, üle a Felségnek 
jobbjára a magasságban,

JELENÉSEK 14:19 Bocsátá azért az 
angyal az õ éles sarlóját a földre, és a földnek 
szõleit megszedé, és veté az Isten haragjának 
nagy borsajtójába.

20 És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és 
vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig, ezer 
hatszáz futamatnyira.

JELENÉSEK 19:13 És vérrel hintett 
ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének 
neveztetik.

14 És mennyei seregek követik vala õt fehér 
lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.

15 És az õ szájából éles kard jõ vala ki, hogy azzal 
verje a pogányokat; és õ fogja azokat legeltetni 
vasvesszõvel; és õ nyomja a mindenható Isten 
haragja hevének borsajtóját.

Lásd még: #1; #5; Ézsaiás 59:16,17; Jelenések 6:9-17; Jelenések 
18:20.

E26 A Messiás megváltja az embereket.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ÉZSAIÁS 63:7 Az Úrnak 
kegyelmességeirõl emlékezem, az Úr 
dicséreteirõl mind a szerint, a mit az Úr 
velünk cselekedett; az Izráel házához való 
sok jóságáról, a melyet velök cselekedett 
irgalma és kegyelmének sokasága szerint.

8 És õ mondá: Bizony az én népem õk, 
fiak, a kik nem hazudnak; és lõn nékik 
megtartójok.

9 Minden szenvedésöket Õ is szenvedte, és 
orczájának angyala megszabadítá õket, 

szerelmében és kegyelmében váltotta Õ 
meg õket, fölvette és hordozá õket a régi 
idõk minden napjaiban.

MÁTÉ 14:14 És kimenvén Jézus, láta nagy 
sokaságot, és megszáná õket, és azoknak 
betegeit meggyógyítá.

RÓMAIAKHOZ 11:1 Mondom tehát: 
Avagy elvetette-é Isten az õ népét? Távol 
legyen; mert én is izráelita vagyok, az 
Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségébõl 
való.

2 Nem vetette el Isten az õ népét, melyet eleve 
ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az 
írás Illésrõl? a mint könyörög Istenhez Izráel 
ellen, mondván:

RÓMAIAKHOZ 11:28 Az evangyéliomra 
nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a 
választásra nézve szerelmetesek az atyákért.

TITUS 3:4 De mikor a mi megtartó 
Istenünknek jóvolta és az emberekhez való 
szeretete megjelent,

5 Nem az igazságnak cselekedeteibõl, a melyeket 
mi cselekedtünk, hanem az õ irgalmasságából 
tartott meg minket az újjászületésnek fürdõje 
és a Szent Lélek megújítása által,

6 Melyet kitöltött reánk bõséggel a mi megtartó 
Jézus Krisztusunk által;

7 Hogy az õ kegyelmébõl megigazulván, 
örökösök legyünk az örök élet reménysége 
szerint.

ZSIDÓKHOZ 2:17 Annakokáért 
mindenestõl fogva hasonlatosnak kellett 
lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülõ legyen 
és hív fõpap az Isten elõtt való dolgokban, 
hogy engesztelést szerezzen a nép bûneiért.
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18 Mert a mennyiben szenvedett, õ maga 
is megkísértetvén, segíthet azokon, a kik 
megkísértetnek.

ZSIDÓKHOZ 4:15 Mert nem oly 
fõpapunk van, a ki nem tudna megindulni 
gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett 
mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a 
bûnt.

ZSIDÓKHOZ 5:8 Ámbár Fiú, 
megtanulta azokból, a miket szenvedett, az 
engedelmességet;

1 JÁNOS 4:9 Az által lett nyilvánvalóvá az 
Isten szeretete bennünk, hogy az õ egyszülött 
Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk 
általa.

10 Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük 
az Istent, hanem hogy õ szeretett minket, és 
elküldte az õ Fiát engesztelõ áldozatul a mi 
bûneinkért.

1 JÁNOS 4:14 És mi láttuk és bizonyságot 
teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ 
üdvözítõjéül.

JELENÉSEK 1:5 És a Jézus Krisztustól, a 
ki a hû tanúbizonyság, a halottak közül az 
elsõszülött, és a föld királyainak fejedelme. 
Annak, a ki minket szeretett, és megmosott 
bennünket a mi bûneinkbõl az õ vére által,

Lásd még: #1; #2; 1 Mózes 22:11-17; 1 Mózes 48:16; Ézsaiás 41:8; 
Ézsaiás 43:11; Ézsaiás 46:3,4; Jeremiás 14:8; Hóseás 13:4; Malakiás 

3:1.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
F03 A Messiás el lesz utasítva.

ÉZSAIÁS 65:1 Megkeresni hagytam 
magamat azoktól, a kik nem is 
kérdeztenek; megtaláltattam magamat 
azokkal, a kik nem is kerestenek. Ezt 
mondám: Ímhol vagyok, ímhol vagyok, a 
népnek, a mely nem nevemrõl neveztetett.

2 Kiterjesztém kezeimet egész napon a 
pártos nép után, a mely nem jó úton járt 
gondolatainak nyomán;

5 MÓZES 32:21 Azzal ingereltek õk, a mi 
nem isten; hiábavalóságaikkal bosszantottak 
engem; én pedig azzal ingerlem õket, a mi 
nem népem: bolond nemzettel bosszantom 
õket.

MÁTÉ 23:37 Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki 
megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, 
a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam 
egybegyûjteni a te fiaidat, miképen a tyúk 
egybegyûjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem 
akartad.

APOSTOLOK 13:40 Meglássátok azért, 
hogy rajtatok ne essék, a mit a próféták 
megmondottak:

41 Lássátok meg, ti megvetõk, és csodálkozzatok 
és semmisüljetek meg; mert én [oly] dolgot 
cselekszem a ti idõtökben, [oly] dolgot, melyet 
nem hinnétek, ha valaki elmondaná néktek.

RÓMAIAKHOZ 9:24 A kikül el is hívott 
minket nemcsak a zsidók, hanem a pogányok 
közül is,

25 A mint Hóseásnál is mondja: Hívom a nem 
én népemet én népemnek; és a nem szerettet 
szeretettnek.
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26 És lészen, hogy azon a helyen, a hol ez 
mondatott nékik: Ti nem vagytok az én 
népem, ott az élõ Isten fiainak fognak hívatni.

RÓMAIAKHOZ 10:20 Ésaiás pedig 
bátorságosan ezt mondja: Megtaláltak azok, a 
kik engem nem keresnek; nyilvánvaló lettem 
azoknak, a kik felõlem nem kérdezõsködtek.

21 Az Izráelrõl pedig ezt mondja: Egész napon 
kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedõ és 
ellenmondó néphez.

Lásd még: Példabeszédek 1:24; Lukács 13:34; Lukács 19:41,42.

H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 65:8 Így szól az Úr: Mint 
a mikor mustot lelnek a fürtben, ezt 
mondják: ne veszesd el, mert áldás van 
benne, ekként cselekszem szolgáimért, és 
nem vesztek mindent el!

9 És nevelek Jákóbból magot, és Júdából, a 
ki hegyeimnek örököse legyen, és bírják 
azt választottaim, és szolgáim lakjanak 
ott!

10 És lesz Sáron nyájak legelõjévé, és Ákhor 
völgye barmok fekvõhelyévé népem 
számára, a mely engem keresett.

1 MÓZES 49:10 Nem múlik el Júdától a 
fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei közûl; 
míg eljõ Siló, és a népek néki engednek.

ÉZSAIÁS 35:2 Virulva virul és örvend 
ujjongva, a Libánon dicsõsége adatott néki, 
Karmel és Sáron ékessége; meglátják õk az 
Úrnak dicsõségét, Istenünk ékességét.

HÓSEÁS 2:15 És onnan adom meg néki az 
ô szôlôjét és az Akor völgyét a reménység ajtaja 
gyanánt, és úgy énekel ott, mint ifjúságának 
idején és mint Égyiptomból lett feljövetelének 
napján.

RÓMAIAKHOZ 9:27 Ésaiás pedig ezt 
kiáltja Izráel felõl: Ha Izráel fiainak száma 
[annyi] volna is, mint a tenger fövenye, a 
maradék tartatik meg.

28 Mert a dolgot bevégezi és rövidre metszi 
igazságban; mivel rövidesen végez az Úr a földön.

29 És a mint Ésaiás elõre megmondotta: Ha a 
Seregeknek Ura nem hagyott volna nékünk 
magot, olyanokká lettünk volna, mint 
Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók.

RÓMAIAKHOZ 11:5 Ekképen azért most is 
van maradék a kegyelembõl való választás szerint.

RÓMAIAKHOZ 11:24 Mert ha te a 
természet szerint való vadolajfából kivágattál, 
és természet ellenére beoltattál a szelid 
olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a 
természet szerint valók az õ saját olajfájokba.

25 Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai 
ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, 
hogy a megkeményedés Izráelre nézve 
[csak] részben történt, a meddig a pogányok 
teljessége bemegyen.

26 És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg 
van írva: Eljõ Sionból a Szabadító, és elfordítja 
Jákóbtól a gonoszságokat:

GALATÁKHOZ 3:29 Ha pedig Krisztuséi 
vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és 
ígéret szerint örökösök.

GALATÁKHOZ 4:7 Azért nem vagy 
többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, 
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Istennek örököse is Krisztus által.

ZSIDÓKHOZ 1:1 Minekutána az Isten 
sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az 
atyáknak a próféták által, ez utolsó idõkben 
szólott nékünk Fia által,

2 A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a 
világot is teremtette,

1 PÉTER 2:9 Ti pedig választott nemzetség, 
királyi papság, szent nemzet, megtartásra 
való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak 
hatalmas dolgait, a ki a sötétségbõl az õ 
csodálatos világosságára hívott el titeket;

Lásd még: #1; #2; #3; Máté 24:21; Márk 13:20; Rómaiakhoz 11.

H01 A Messiás visszatérése meg lett 
jövendölve.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H05 A Messiás elkövetkezo dicsosége és 

hatalma.
   
ÉZSAIÁS 65:17 Mert ímé, új egeket és új 

földet teremtek, és a régiek ingyen sem 
emlittetnek, még csak észbe sem jutnak;

18 Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak 
mindörökké, a melyeket én teremtek; 
mert ímé, Jeruzsálemet vígassággá 
teremtem, és az õ népét örömmé.

ÉZSAIÁS 65:19-22
ÉZSAIÁS 65:23 Nem fáradnak hiába, nem 

nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr 
áldottainak magva õk, és ivadékaik velök 
[megmaradnak.]

24 És mielõtt kiáltanának, én felelek, õk még 
beszélnek, és én már meghallgattam.

25 A farkas és bárány együtt legelnek, az 

oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, 
és a kígyónak por lesz az õ kenyere. 
Nem ártanak és nem pusztítnak sehol 
szentségemnek hegyén; így szól az Úr.

ÉZSAIÁS 61:9 És ismeretes lesz magvok a 
népek közt, és ivadékaik a népségek között, 
valakik látják õket, megismerik õket, hogy õk 
az Úrtól megáldott magok.

2 PÉTER 3:12 A kik várjátok és sóvárogjátok 
az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek 
tûzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve 
megolvadnak!

13 De új eget és új földet várunk az õ ígérete 
szerint, a melyekben igazság lakozik.

JELENÉSEK 7:16      Nem éheznek többé, sem 
nem szomjúhoznak többé; sem a nap nem tûz 
rájok, sem semmi hõség:

17 Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette 
van, legelteti õket, és a vizeknek élõ forrásaira 
viszi õket; és eltöröl Isten az õ szemeikrõl 
minden könyet.

JELENÉSEK 21:1  Ezután láték új eget 
és új földet; mert az elsõ ég és az elsõ föld 
elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.

2 És én János látám a szent várost, az új 
Jeruzsálemet, a mely az Istentõl szálla alá a 
mennybõl, elkészítve, mint egy férje számára 
felékesített menyasszony.

3 És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja 
vala az égbõl: Ímé az Isten sátora az 
emberekkel van, és velök lakozik, és azok az õ 
népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az õ 
Istenök.

4 És az Isten eltöröl minden könyet az õ 
szemeikrõl; és a halál nem lesz többé; sem 
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz 
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többé, mert az elsõk elmúltak.

Lásd még: #1; #2; #3; #5.

E17 A Messiás templomot épít Istennek.

ÉZSAIÁS 66:1 Így szól az Úr: Az egek 
nékem ülõszékem, és a föld lábaimnak 
zsámolya: minõ ház az, a melyet 
nékem építeni akartok, és minõ az én 
nyugalmamnak helye?

MÁTÉ 24:2 Jézus pedig monda nékik: 
Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom 
néktek: Nem marad itt kõ kövön, mely le nem 
romboltatik.

MÁRK 14:58 Mi hallottuk, mikor ezt 
mondá: Én lerontom ezt a kézzel csinált 
templomot, és három nap alatt mást építek, a 
mely nem kézzel csináltatott.

APOSTOLOK 7:47 Salamon építe pedig 
néki házat.

48 De ama Magasságos nem kézzel csinált 
templomokban lakik, mint a próféta mondja:

49 A menny nékem ülõszékem, a föld pedig az én 
lábaimnak zsámolya; micsoda házat építhettek 
nékem? azt mondja az Úr, vagy melyik az én 
nyugodalmamnak helye?

APOSTOLOK 17:24 Az Isten, a ki 
teremtette a világot és mindazt, a mi abban 
van, mivelhogy õ mennynek és földnek ura, 
kézzel csinált templomokban nem lakik.

JELENÉSEK 21:22 És templomot nem 
láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten 

annak temploma, és a Bárány.

Lásd még: 1 Korintusi 3:16-19; 2 Korintusi 6:16; Efézusiakhoz 2:21; 
Jelenések 15:5-8.

B15 A Messiás irgalmas lesz.

ÉZSAIÁS 66:2 Hiszen mindezeket kezem 
csinálta, így álltak elõ mindezek; így 
szól az Úr. Hanem erre tekintek én, a 
ki szegény és megtörött lelkû, és a ki 
beszédemet rettegi.

MÁTÉ 5:3 Boldogok a lelki szegények: 
mert övék a mennyeknek országa.

APOSTOLOK 9:6 Remegve és ámulva 
monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? 
Az Úr pedig [monda] néki: Kelj fel és menj be 
a városba, és majd megmondják néked, mit 
kell cselekedned.

APOSTOLOK 16:29 Az pedig világot 
kérve beugrott, és remegve borult Pál és Silás 
elé,

30 És kihozván õket, monda: Uraim, mit kell 
nékem cselekednem, hogy idvezüljek?

1 KORINTUSI 1:18 Mert a keresztrõl 
való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik 
elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, 
Istennek ereje.

19 Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek 
bölcseségét és az értelmeseknek értelmét 
elvetem.

FILIPPIEKHEZ 2:12 Annakokáért, 
szerelmeseim, a miképen mindenkor 
engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én 
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jelenlétemben csak, hanem most sokkal 
inkább az én távollétemben, félelemmel és 
rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;

ZSIDÓKHOZ 1:2 A kit tett 
mindennek örökösévé, a ki által a világot is 
teremtette,

1 PÉTER 3:4 Hanem a szívnek 
elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek 
romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten 
elõtt.

Lásd még: Ézsaiás 40:26; Kolosséiakhoz 1:17.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
E19 A Messiás vigaszt ad.
E24 A Messiás békét hoz.
     
ÉZSAIÁS 66:10 Örüljetek Jeruzsálemmel, 

és örvendjetek fölötte mind, a kik õt 
szeretitek; vígadjatok vele örvendezéssel 
mindnyájan, a kik gyászoltatok miatta!

11 Hogy szopjatok és megelégedjetek 
megvígasztaltatásának emlõjén, hogy 
igyatok és örvendjetek dicsõségének 
bõségén.

12 Mivel így szól az Úr: Ímé kiterjesztem rá 
a békességet, mint egy folyóvizet, és mint 
kiáradott patakot a népek dicsõségét, 
hogy szopjátok; ölben fognak hordozni, 
és térdeiken czirógatnak titeket.

13 Mint férfit, a kit anyja vígasztal, akként 
vígasztallak titeket én, és Jeruzsálemben 
vesztek vígasztalást!

ÉZSAIÁS 66:14-17

ÉZSAIÁS 60:16 És szopod a népek tejét, és a 
királyok emlõjét szopod, és megtudod, hogy 
én vagyok az Úr, megtartód és megváltód, 
Jákóbnak erõs [Istene.]

ZAKARIÁS 14:11 És lakni fognak benne, és 
nem éri többé pusztulás, és bátorságban 
lakoznak Jeruzsálemben.

JÁNOS 14:27 Békességet hagyok néktek; 
az én békességemet adom néktek: nem úgy 
adom én néktek, a mint a világ adja. Ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

RÓMAIAKHOZ 5:1 Megigazulván 
azért hit által, békességünk van Istennel, a mi 
Urunk Jézus Krisztus által,

1 PÉTER 2:2 Mint most született 
csecsemõk, a tiszta, hamisítatlan tej után 
vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;

JELENÉSEK 21:24 És a pogányok, 
a kik megtartatnak, annak világosságában 
járnak; és a föld királyai az õ dicsõségöket és 
tisztességöket abba viszik.

25 És annak kapui be nem záratnak nappal ( 
éjszaka ugyanis ott nem lesz);

26 És a pogányok dicsõségét és tisztességét abba 
viszik.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5.
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E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H01 A Messiás visszatérése meg lett 

jövendölve.
H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÉZSAIÁS 66:15 Mert ímé, az Úr eljõ 
tûzben, s mint forgószél az õ szekerei, 
hogy megfizesse búsulásában az Õ 
haragját, és megfeddését sebesen égõ 
lánggal.

ÉZSAIÁS 66:16-17
ÉZSAIÁS 66:18 És én cselekedeteiteket és 

gondolataitokat [megbüntetem!] Eljõ [az 
idõ], hogy minden népeket és nyelveket 
egybegyûjtsek, hogy eljövén, meglássák az 
én dicsõségemet.

19 És teszek köztök jelt, és küldök közülök 
megszabadultakat a népekhez, Tarsisba, 
Pulba és Ludba, az íjjászokhoz, Tubálhoz 
és Jávánhoz; a messze szigetekbe, 
a melyek rólam nem hallottak, és 
nem látták dicsõségemet, és hirdetik 
dicsõségemet a népek között.

ÉZSAIÁS 66:20-21
ÉZSAIÁS 66:22 Mert mint az új egek 

és az új föld, a melyeket én teremtek, 
megállnak én elõttem, szól az Úr, 
azonképen megáll a ti magvatok és 
nevetek;

23 És lesz, hogy hónapról-hónapra és 
szombatról-szombatra eljõ minden test 
engem imádni, szól az Úr.

24 És kimenvén, látni fogják azoknak 
holttesteit, a kik ellenem vétkeztek, mert 
az õ férgök meg nem hal és tüzök el nem 
aluszik, és minden test elõtt borzadásul 
lesznek.

ÉZSAIÁS 2:2 Lészen az utolsó idõkben, 
hogy erõsen fog állani az Úr házának hegye, 
hegyeknek felette, és magasabb lészen a 
halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden 
pogányok;

JÁNOS 17:2 A miként te hatalmat adtál 
néki minden testen, hogy örök életet adjon 
mindennek, a mit néki adtál.

3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek 
téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, 
a Jézus Krisztust.

4 Én dicsõítettelek téged e földön: elvégeztem a 
munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem 
azt.

RÓMAIAKHOZ 15:8 Mondom 
pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a 
körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy 
megerõsítse az atyák ígéreteit;

9 A pogányok pedig irgalmasságáért dicsõítik 
Istent, a mint meg van írva: Annakokáért 
vallást teszek rólad a pogányok között, és 
dícséretet éneklek a te nevednek.

10 És ismét azt mondja: Örüljetek pogányok az õ 
népével együtt.

11 És ismét: Dícsérjétek az Urat minden 
pogányok, és magasztaljátok õt minden 
népek.

12 És viszont Ésaiás így szól: Lészen a Jessének 
gyökere, és a ki felkel, hogy uralkodjék a 
pogányokon; õ benne reménykednek a 
pogányok.

2 KORINTUSI 5:17 Azért ha valaki 
Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek 
elmúltak, ímé, újjá lett minden.

2 TESSZALONIKA 1:6 Mert igazságos 
dolog az az Isten elõtt, hogy szorongattatással 
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fizessen azoknak, a kik titeket szorongatnak.
7 Néktek pedig, a kik szorongattattok, 

nyugodalommal mivelünk együtt, a mikor 
megjelenik az Úr Jézus az égbõl az õ 
hatalmának angyalaival.

8 Tûznek lángjában, ki bosszút áll azokon, 
a kik nem ismerik az Istent, és a kik nem 
engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus 
evangyéliomának.

9 A kik meg fognak lakolni örök veszedelemmel 
az Úr ábrázatától, és az õ hatalmának 
dicsõségétõl,

ZSIDÓKHOZ 8:13 Mikor újról beszél, 
óvá tette az elsõt; a mi pedig megavul és 
megvénhedik, közel van az enyészethez.

2 PÉTER 3:10 Az Úr napja pedig úgy jõ 
majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek 
ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve 
felbomlanak, és a föld és a rajta lévõ dolgok is 
megégnek.

11 Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, 
milyeneknek kell lennetek néktek szent 
életben és kegyességben,

12 A kik várjátok és sóvárogjátok az Isten 
napjának eljövetelét, a melyért az egek tûzbe 
borulva felbomlanak, és az elemek égve 
megolvadnak!

13 De új eget és új földet várunk az õ ígérete 
szerint, a melyekben igazság lakozik.

JELENÉSEK 19:15 És az õ szájából éles 
kard jõ vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; 
és õ fogja azokat legeltetni vasvesszõvel; és õ 
nyomja a mindenható Isten haragja hevének 
borsajtóját.

JELENÉSEK 21:1  Ezután láték új eget 
és új földet; mert az elsõ ég és az elsõ föld 

elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; Apostolok 11:25,26.
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H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

JEREMIÁS 3:14 Térjetek meg, 
szófogadatlan fiak, azt mondja az Úr, 
mert én férjetekké lettem néktek, és 
magamhoz veszlek titeket, egyet egy 
városból, kettõt egy nemzetségbõl, és 
beviszlek titeket Sionba.

15 És adok néktek szívem szerint való 
pásztorokat, és legeltetnek tudománynyal 
és értelemmel.

16 És ha majd megsokasodtok és 
megszaporodtok a földön azokban 
a napokban, azt mondja az Úr, nem 
mondják többé: Az Úr szövetségének 
ládája! Szívére se veszi senki, rá se 
gondolnak, meg sem látogatják, és nem 
készítik meg újra.

17 Abban az idõben Jeruzsálemet hívják 
majd az Úr királyiszékének, és minden 
nemzet oda gyülekezik az Úr nevéért 
Jeruzsálembe, és nem követik többé 
gonosz szívöknek makacsságát.

18 Azokban a napokban a Júda háza Izráel 
házával fog járni, és együtt mennek be 
az északi földrõl abba a földbe, a melyet 
örökségül adtam a ti atyáitoknak.

19 Azt mondám ugyanis magamban: 
Miképen tegyelek téged a fiak közé, 
és adjam néked a kivánatos földet, a 
pogányok seregének drága örökségét? És 
azt végezém: Hívj engem atyámnak, és ne 
pártolj el tõlem!

ÉZSAIÁS 17:6 És csak mezgérlés marad 
belõlök, mint az olajfa megrázásakor két-
három bogyó az ágak hegyén, négy-öt a 
gyümölcsfának lombjai közt, így szól az Úr, 
Izráel Istene.

EZÉKIEL 34:11 Mert így szól az Úr Isten: 
Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és 
magam tudakozódom utána.

12 Miképen a pásztor tudakozódik nyája után, a 
mely napon ott áll elszéledt juhai között; így 
tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom 
õket minden helyrõl, a hova szétszóródtak a 
felhõnek s borúnak napján.

ZAKARIÁS 13:7 Fegyver, serkenj fel az én 
pásztorom ellen és a férfiú ellen, a ki nékem 
társam! így szól a Seregeknek Ura. Verd meg 
a pásztort és elszélednek a juhok, én pedig a 
kicsinyek ellen fordítom kezemet.

JÁNOS 4:21 Monda néki Jézus: Asszony, 
hidd el nékem, hogy eljõ az óra, a mikor sem 
nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben 
imádjátok az Atyát.

22 Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt 
imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség a 
zsidók közül támadt.

23 De eljõ az óra, és az most vagyon, amikor az 
igazi imádók lélekben, és igazságban imádják 
az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az õ 
imádóiul.

JÁNOS 10:1 Bizony, bizony mondom 
néktek: A ki nem az ajtón megy be a juhok 
aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és 
rabló.

2 A ki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora 
az.

3 Ennek az ajtónálló [ajtót] nyit; és a juhok 
hallgatnak annak szavára; és a maga juhait 
nevökön szólítja, és kivezeti õket.

4 És mikor kiereszti az õ juhait, elõttök megy; és 
a juhok követik õt, mert ismerik az õ hangját.

5 Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak 
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attól: mert nem ismerik az idegenek hangját.

JÁNOS 21:15 Mikor aztán megebédelének, 
monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának 
[fia:] jobban szeretsz-é engem ezeknél? 
Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy 
szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én 
bárányaimat!

16 Monda néki ismét másodszor is: Simon, 
Jónának [fia], szeretsz-é engem? Monda néki: 
Igen, Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. 
Monda néki: Õrizd az én juhaimat!

17 Monda néki harmadszor [is]: Simon, Jónának 
[fia], szeretsz-é engem? Megszomorodék Péter, 
hogy harmadszor [is] mondotta vala néki: 
Szeretsz-é engem? És monda néki: Uram, te 
mindent tudsz; te tudod, hogy én szeretlek 
téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én 
juhaimat!

RÓMAIAKHOZ 9:27 Ésaiás pedig ezt 
kiáltja Izráel felõl: Ha Izráel fiainak száma 
[annyi] volna is, mint a tenger fövenye, a 
maradék tartatik meg.

RÓMAIAKHOZ 11:26 És így az egész 
Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljõ 
Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a 
gonoszságokat:

27 És ez nékik az én szövetségem, midõn 
eltörlöm az õ bûneiket.

ZSIDÓKHOZ 9:11 Krisztus pedig 
megjelenvén, mint a jövendõ javaknak 
fõpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem 
kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron 
keresztül,

12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem 
az õ tulajdon vére által ment be egyszer s 
mindenkorra a szentélybe, örök váltságot 

szerezve.

Lásd még: #1; #2; #3; #5; Ezékiel 34:13,14; Hóseás 2:20,21; 
Zakariás 13:8,9; Lukács 15:11-32; Apostolok 20:28; Rómaiakhoz 

11:4-6; Efézusiakhoz 4:11,12; 1 Péter 5:1-4.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.

JEREMIÁS 4:1 Ha visszatérsz, Izráel, ezt 
mondja az Úr, hozzám térj vissza, és ha 
eltávolítod a te útálatosságaidat elõlem és 
nem ingadozol;

2 És [így] esküszöl: Él az Úr! hûségben, 
egyenességben és igazságban: akkor õ 
benne áldják majd magokat a nemzetek, 
és benne dicsekesznek.

APOSTOLOK 11:1 Meghallák azonban 
az apostolok és a Júdeában levõ atyafiak, hogy 
a pogányok is bevették az Istennek beszédét.

APOSTOLOK 11:18 Ezeknek hallatára 
aztán megnyugovának, és dicsõíték az Istent, 
mondván: Eszerint hát a pogányoknak is adott 
az Isten megtérést az életre!

APOSTOLOK 13:46 Akkor Pál és 
Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: 
Szükséges volt, hogy elõször néktek 
hirdettessék az Isten ígéje; de mivelhogy ti 
megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak 
magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz 
fordulunk.

47 Mert így parancsolta nékünk az Úr: 
Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, 
hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.

48 A pogányok pedig ezeket hallván, 
örvendezének, és magasztalják vala az Úrnak 
ígéjét; és a kik csak örök életre választattak 
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vala, hivének.
49 Terjede pedig az Úrnak ígéje az egész 

tartományban.

APOSTOLOK 14:27 Mikor pedig 
megérkeztek és a gyülekezetet egybehívták, 
elbeszélék, mily nagy dolgokat cselekedett az 
Isten õ velök, és hogy a pogányoknak kaput 
nyitott a hitre.

GALATÁKHOZ 3:8 Elõre látván pedig 
az Írás, hogy Isten hitbõl fogja megigazítani 
a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, 
hogy: Te benned fognak megáldatni minden 
népek.

Lásd még: 1 Mózes 22:18; Zsoltárok 72:17.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.

JEREMIÁS 10:7 Ki ne félne tõled, nemzetek 
királya? Bizony tiéd a tisztelet, mert a 
nemzetek minden bölcse közt és azok 
minden országában sincs hozzád hasonló!

MÁTÉ 28:18 És hozzájuk menvén Jézus, 
szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden 
hatalom mennyen és földön.

LUKÁCS 12:5 De megmondom néktek, 
kitõl féljetek: Féljetek attól, a ki minekutána 
megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára 
vessen. Bizony, mondom néktek, ettõl féljetek.

JÁNOS 17:1 Ezeket beszélte Jézus; és 
felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, 
eljött az óra; dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a 
te Fiad is dicsõítsen téged;

2 A miként te hatalmat adtál néki minden 
testen, hogy örök életet adjon mindennek, a 
mit néki adtál.

JELENÉSEK 15:4 Ki ne félne téged, Uram! és 
[ki] ne dicsõítené a te nevedet? mert csak 
egyedül vagy szent. Mert eljõnek mind a 
pogányok és lehajolnak elõtted; mert a te 
ítéleteid nyilvánvalókká lettek.

Lásd még: #1; #4; Zsoltárok 22:29; Ézsaiás 2:4; Jeremiás 10:6; 1 
Korintusi 1:19,20.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

JEREMIÁS 12:15 És azután, 
ha majd kigyomlálom õket, ismét 
könyörülök rajtok, és visszahozom õket, 
kit-kit az õ örökségébe, és kit-kit az õ 
földére.

JEREMIÁS 15:19 Azért ezt mondja 
az Úr: Ha megtérsz, én is visszatérítelek 
téged, elõttem állasz; és ha elválasztod a 
jót a hitványtól, olyanná leszel, mint az 
én szájam. Õk térjenek meg te hozzád, de 
te ne térj õ hozzájok!

20 És e nép ellen erõs érczbástyává 
teszlek téged, és viaskodnak ellened, 
de nem gyõzhetnek meg téged, mert 
én veled vagyok, hogy megvédjelek és 
megszabadítsalak téged, azt mondja az 
Úr!

21 És megszabadítlak téged a gonoszok kezeibõl, 
és kimentelek téged a hatalmaskodók 
markából.

JEREMIÁS 24:6 És õket szemmel tartom 
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az õ javokra, és visszahozom e földre, 
és megépítem és el nem rontom, és 
beplántálom és ki nem szaggatom.

7 És szívet adok nékik, hogy megismerjenek 
engemet, hogy én vagyok az Úr, és õk én 
népemmé lesznek, én pedig Istenökké 
leszek, mert teljes szívökbõl megtérnek 
hozzám.

JEREMIÁS 29:14 És megtaláltok 
engem, azt mondja az Úr, és visszahozlak 
a fogságból, és összegyûjtlek titeket 
minden nemzet közül és mindama 
helyekrõl, a hová kiûztelek titeket, azt 
mondja az Úr, és visszahozlak e helyre, a 
honnan számkivetettelek titeket.

RÓMAIAKHOZ 11:26 És így az egész 
Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljõ 
Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a 
gonoszságokat:

27 És ez nékik az én szövetségem, midõn 
eltörlöm az õ bûneiket.

ZSIDÓKHOZ 8:8 Mert dorgálván 
õket, így szól: Ímé napok jõnek, ezt mondja az 
Úr, és az Izráel házával és Júdának házával új 
szövetséget kötök.

9 Nem azon szövetség szerint, a melyet 
kötöttem az õ atyáikkal ama napon, mikor 
kézen fogtam õket, hogy kivezessem 
Égyiptomból, mert õk nem maradtak meg 
abban az én szövetségemben, azért én sem 
gondoltam velök, mondja az Úr.

10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel 
házával, ama napok multán, mond az Úr: 
Adom az én törvényemet az õ elméjökbe, és 
az õ szívökbe írom azokat, és leszek nekik 
Istenök és õk lesznek nekem népem.

11 És nem tanítja kiki az õ felebarátját és kiki 

az õ atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; 
mert mindnyájan megismernek engem a 
kicsinytõl nagyig.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

JEREMIÁS 16:14 Azért ímé, eljõnek 
a napok, ezt mondja az Úr, a mikor nem 
mondják többé; Él az Úr, a ki felhozta 
Izráel fiait Égyiptom földérõl;

15 Hanem [ezt:] Él az Úr, a ki felhozta 
Izráel fiait északnak földérõl és mindama 
földekrõl, a melyekbe elszórta õket! Mert 
visszaviszem õket az õ földjükre, a melyet 
az õ atyáiknak adtam.

19 Oh Uram, én erõsségem, én bástyám és én 
menedékem a nyomorúság idején! Hozzád 
jõnek majd a nemzetek a föld határairól, 
és ezt mondják: Bizony hamis [isteneket] 
bírtak a mi atyáink és hiábavalókat, mert 
nincs köztük segíteni tudó.

ZSOLTÁROK 22:28 Megemlékeznek és 
megtérnek az ùrhoz a föld minden határai, 
és leborul elôtted a pogányok minden 
nemzetsége.

MÁTÉ 28:19 Elmenvén azért, 
tegyetek tanítványokká minden népeket, 
megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és 
a Szent Léleknek nevében,

LUKÁCS 24:47 És prédikáltatni az õ nevében 
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a megtérésnek és a bûnök bocsánatának 
minden pogányok között, Jeruzsálemtõl 
elkezdve.

APOSTOLOK 9:15 Monda pedig néki 
az Úr: Eredj el, mert õ nékem választott 
edényem, hogy hordozza az én nevemet a 
pogányok és királyok, és Izráel fiai elõtt.

APOSTOLOK 10:45 És elálmélkodának 
a zsidóságból való hívek, mindazok, a kik 
Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is 
kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.

APOSTOLOK 13:47 Mert így parancsolta 
nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul 
a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a 
földnek széléig.

GALATÁKHOZ 3:14 Hogy az Ábrahám 
áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, 
hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.

JELENÉSEK 7:9 Azután látám, és ímé egy 
nagy sokaság, a melyet senki meg nem 
számlálhatott, minden nemzetbõl és ágazatból, 
és népbõl és nyelvbõl; és a királyiszék elõtt 
és a Bárány elõtt állnak vala, fehér ruhákba 
öltözve, és az õ kezeikben pálmaágak;

JELENÉSEK 15:4  Ki ne félne téged, 
Uram! és [ki] ne dicsõítené a te nevedet? mert 
csak egyedül vagy szent. Mert eljõnek mind 
a pogányok és lehajolnak elõtted; mert a te 
ítéleteid nyilvánvalókká lettek.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; Apostolok 14:27; Apostolok 28:28; 
Rómaiakhoz 10:18; 1 Tesszalonika 2:16.

B08 A Messiás mindentudása.

JEREMIÁS 17:10 Én, az Úr vagyok 
az, a ki a szívet fürkészem és a veséket 
vizsgálom, hogy megfizessek kinek-
kinek az õ útai szerint és cselekedeteinek 
gyümölcse szerint.

JÁNOS 2:25 És mivelhogy nem szorult rá, 
hogy valaki bizonyságot tegyen az emberrõl; 
mert magától [is] tudta, mi volt az emberben.

RÓMAIAKHOZ 8:27 A ki pedig a szíveket 
vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert 
Isten szerint esedezik a szentekért.

ZSIDÓKHOZ 4:12 Mert az Istennek 
beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû 
fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az 
ízeknek és a velõknek megoszlásáig, és megítéli 
a gondolatokat és a szívnek indulatait.

13 És nincsen oly teremtmény, a mely 
nyilvánvaló nem volna elõtte, sõt mindenek 
meztelenek és leplezetlenek annak szemei 
elõtt, a kirõl mi beszélünk.

JELENÉSEK 2:23  És az õ fiait 
megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek 
mind, hogy én vagyok a vesék és szívek 
vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti 
cselekedeteitek szerint.

Lásd még: Zsoltárok 7:10; Zsoltárok 139:1,2,23,24; Példabeszédek 
17:3; Jeremiás 11:20; Jeremiás 20:12; Jeremiás 32:19.
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H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

JEREMIÁS 23:3 Juhaimnak maradékát 
pedig összegyûjtöm minden földrõl, a 
melyekre elûztem õket, és visszahozom 
õket az õ legelõikre, és szaporodnak és 
megsokasodnak.

4 És pásztorokat rendelek melléjök, 
hogy legeltessék õket, és többé nem 
félnek és nem rettegnek, sem meg nem 
fogyatkoznak, azt mondja az Úr.

7 Azért ímé elközelgetnek a napok, azt 
mondja az Úr, a melyekben nem mondják 
többé: Él az Úr, a ki kihozta Izráel fiait 
Égyiptom földébõl.

8 Hanem inkább ezt mondják: Él az Úr, a 
ki kihozta és a ki haza vezérlette Izráel 
házának magvát az északi földrõl és 
mindama földekrõl, a melyekre kiûztem 
vala õket, és lakoznak az õ földjökön.

JÁNOS 6:39 Az pedig az Atyának akarata, 
a ki elküldött engem, hogy a mit nékem 
adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem 
feltámaszszam azt az utolsó napon.

40 Az pedig annak az akarata, a ki elküldött 
engem, hogy mindaz, a ki látja a Fiút és hisz õ 
benne, örök élete legyen; és én feltámaszszam 
azt azt utolsó napon.

JÁNOS 10:27 Az én juhaim hallják az én 
szómat, és én ismerem õket, és követnek 
engem:

28 És én örök életet adok nékik; és soha örökké 
el nem vesznek, és senki ki nem ragadja õket 
az én kezembõl.

29 Az én Atyám, a ki [azokat] adta nékem, 
nagyobb mindeneknél; és senki sem 

ragadhatja ki [azokat] az én Atyámnak 
kezébõl.

30 Én és az Atya egy vagyunk.

JÁNOS 17:12 Mikor velök valék a világon, 
én megtartám õket a te nevedben; a kiket 
nékem adtál, megõrizém, és senki el nem 
veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, 
hogy az írás beteljesüljön.

JÁNOS 18:9 Hogy beteljesüljön a beszéd, 
a melyet mondott: Azok közül, a kiket nékem 
adtál, senkit sem vesztettem el.

1 PÉTER 1:5 A kiket Isten hatalma õriz hit 
által az idvességre, a mely készen van, hogy az 
utolsó idõben nyilvánvalóvá legyen.

Lásd még: #1; #2; #3; Mikeás 2:12,13; János 21:15-17; Apostolok 
20:28,29; 1 Péter 5:1-5.

B04 A Messiás isteni tulajdonságai.
C01 A Messiás megszületése meg volt 

jövendölve.
D09 A Messiás lesz a Megváltó.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

JEREMIÁS 23:5 Ímé, eljõnek a napok, azt 
mondja az Úr, és támasztok Dávidnak 
igaz magvat, és uralkodik mint király, 
és bölcsen cselekszik és méltányosságot és 
igazságot cselekszik e földön.

6 Az õ idejében megszabadul Júda, és Izráel 
bátorságosan lakozik, és ez lesz az õ 
neve, a melylyel nevezik õt: Az Úr a mi 
igazságunk!

MÁTÉ 1:1 Jézus Krisztusnak, Dávid 
fiának, Ábrahám fiának nemzetségérõl való 
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könyv.

MÁTÉ 1:21 Szûl pedig fiat, és nevezd 
annak nevét Jézusnak, mert õ szabadítja meg 
az õ népét annak bûneibõl.

LUKÁCS 1:32 Ez nagy lészen, és a 
Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az 
Úr Isten a Dávidnak, az õ atyjának, királyi 
székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

LUKÁCS 1:71 Hogy a mi ellenségeinktõl 
megszabadít, és mindazoknak kezébõl, a kik 
minket gyûlölnek;

72 Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi 
atyáinkkal, és megemlékezzék az õ szent 
szövetségérõl,

73 Az esküvésrõl, a melylyel megesküdt 
Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy õ 
megadja nékünk,

74 Hogy megszabadulván a mi ellenségeink 
kezébõl, félelem nélkül szolgáljunk néki.

LUKÁCS 19:9 Monda pedig néki Jézus: Ma 
lett idvessége ennek a háznak! mivelhogy õ is 
Ábrahám fia.

10 Mert azért jött az embernek Fia, hogy 
megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.

JÁNOS 1:45 Filep pedig Bethsaidából, az 
András és Péter városából való volt.

RÓMAIAKHOZ 11:26 És így az egész 
Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljõ 
Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a 
gonoszságokat:

27 És ez nékik az én szövetségem, midõn 
eltörlöm az õ bûneiket.

1 KORINTUSI 1:30 Tõle vagytok pedig 
ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lõn 
nékünk Istentõl, és igazságul, szentségül és 
váltságul:

JELENÉSEK 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.

Lásd még: #1; #2; #3; Zsoltárok 72:2; Ézsaiás 7:14; Ézsaiás 53:10; 
Jeremiás 33:15; Zakariás 3:8; Rómaiakhoz 3:22; 2 Korintusi 5:21; 

Filippiekhez 3:9.

D02 Az Messiás, mint Próféta feladatai.
E24 A Messiás békét hoz.

JEREMIÁS 28:9 A mely próféta a 
békességrõl prófétál, mikor beteljesedik a 
próféta beszéde, [akkor] ismertetik meg a 
próféta, ha az Úr küldötte-é azt valóban?

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

LUKÁCS 2:14 Dicsõség a magasságos 
[mennyek]ben az Istennek, és e földön 
békesség, és az emberekhez jó akarat!

LUKÁCS 24:36 És mikor ezeket beszélék, 
megálla maga Jézus õ közöttök, és monda 
nékik: Békesség néktek!

JÁNOS 14:27 Békességet hagyok néktek; 
az én békességemet adom néktek: nem úgy 
adom én néktek, a mint a világ adja. Ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!
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APOSTOLOK 10:36 Azt az ígét, melyet 
elkülde az Izráel fiainak, hirdetvén békességet 
a Jézus Krisztus által (õ mindeneknek Ura).

RÓMAIAKHOZ 10:15 Mimódon 
prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? A 
miképen meg van írva: Mely szépek a békesség 
hirdetõknek lábai, a kik jókat hirdetnek!

Lásd még: Ézsaiás 52:7; Jeremiás 6:14; Ezékiel 13:10-16; Náhum 
1:15; Zakariás 9:10; Máté 17:5; Lukács 7:50; Lukács 19:42; János 

20:19,21; Apostolok 9:31; Rómaiakhoz 5:1; Rómaiakhoz 8:6; 
Rómaiakhoz 14:17; 1 Korintusi 14:33; Efézusiakhoz 2:14,15,17; 
Kolosséiakhoz 3:15; 2 Tesszalonika 3:16; Zsidókhoz 12:14; 2 Péter 

1:2,17; Jelenések 1:4.

A03 A Messiás David leszármazottja.
D05 A Messiás lesz a Megváltó.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

JEREMIÁS 30:3 Mert ímé, eljõnek a napok, 
azt mondja az Úr, és visszahozom az én 
népemet, az Izráelt és Júdát, azt mondja 
az Úr, és visszahozom õket arra a földre, 
a melyet az õ atyáiknak adtam, és bírni 
fogják azt.

JEREMIÁS 30:4-8
JEREMIÁS 30:9 Hanem szolgálnak az 

Úrnak az õ Istenöknek, és Dávidnak az õ 
királyoknak, a kit feltámasztok nékik.

10 Te azért ne félj, oh én szolgám Jákób, azt 
mondja az Úr, se ne rettegj Izráel; mert 
ímhol vagyok én, a ki megszabadítlak 
téged a messze földrõl, és a te magodat az 
õ fogságának földébõl; és visszatér Jákób 
és megnyugoszik, és bátorságban lesz, és 
nem lesz, a ki megháborítsa.

11 Mert veled vagyok én, azt mondja az Úr, 
hogy megtartsalak téged: mert véget vetek 

minden nemzetnek, a kik közé kiûztelek 
téged, csak néked nem vetek véget, hanem 
megfenyítelek téged ítélettel, mert nem 
hagylak egészen büntetés nélkül.

JEREMIÁS 30:12-15
JEREMIÁS 30:16 Azért mindazok, 

a kik benyelnek téged, elnyeletnek, és 
valamennyi ellenséged mind fogságra jut: 
és a te fosztogatóidat kifosztottakká, és 
minden te zsákmánylóidat zsákmánynyá 
teszem.

JEREMIÁS 30:17,18
JEREMIÁS 30:19 És hálaadás 

és öröm szava jõ ki belõlök, és 
megsokasítom õket és meg nem 
kevesednek, megöregbítem õket és meg 
nem kisebbednek.

20 És az õ fiai olyanok lesznek, mint 
eleintén, és az õ gyülekezete erõsen 
megáll az én orczám elõtt, de 
megbüntetem mindazokat, a kik 
nyomorgatták õt.

JEREMIÁS 30:23,24

2 SÁMUEL 22:51 Nagy segítséget ad az õ 
királyának,

LUKÁCS 1:30 És monda néki az angyal: Ne 
félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.

31 És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, 
és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK.

32 Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának 
hivattatik; és néki adja az Úr Isten a 
Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

LUKÁCS 1:69 És felemelte az üdvösségnek 
szarvát nékünk az õ gyermekének, Dávidnak 
házában,
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JÁNOS 12:15 Ne félj Sionnak leánya: Ímé a 
te királyod jõ, szamárnak vemhén ülve.

APOSTOLOK 2:30 Próféta lévén azért, 
és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel 
megesküdött, hogy majd az õ ágyékának 
gyümölcsébõl támasztja a Krisztust test 
szerint, hogy helyheztesse az õ királyi székibe,

RÓMAIAKHOZ 11:25 Mert nem akarom, 
hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, 
hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a 
megkeményedés Izráelre nézve [csak] részben 
történt, a meddig a pogányok teljessége 
bemegyen.

26 És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg 
van írva: Eljõ Sionból a Szabadító, és elfordítja 
Jákóbtól a gonoszságokat:

27 És ez nékik az én szövetségem, midõn 
eltörlöm az õ bûneiket.

28 Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti 
érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek 
az atyákért.

JELENÉSEK 19:15 És az õ szájából éles 
kard jõ vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; 
és õ fogja azokat legeltetni vasvesszõvel; és õ 
nyomja a mindenható Isten haragja hevének 
borsajtóját.

16 És az õ ruháján és tomporán oda vala írva az õ 
neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5.

A05 A Messiás kapcsolata az Atyjával.
D08 A Messiás lesz a Kezességvállaló.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

JEREMIÁS 30:21 És az õ fejedelme 
õ belõle támad, és az õ uralkodója belõle 
jõ ki, és magamhoz bocsátom õt, hogy 
közeledjék hozzám: mert kicsoda az, a ki 
szívét arra hajtaná, hogy hozzám jõjjön, 
azt mondja az Úr.

22 És népemmé lesztek, én pedig a ti 
Istenetek leszek.

JEREMIÁS 24:7 És szívet adok nékik, hogy 
megismerjenek engemet, hogy én vagyok 
az Úr, és õk én népemmé lesznek, én pedig 
Istenökké leszek, mert teljes szívökbõl 
megtérnek hozzám.

ZSIDÓKHOZ 4:15 Mert nem oly 
fõpapunk van, a ki nem tudna megindulni 
gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett 
mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a 
bûnt.

16 Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem 
királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk 
és kegyelmet találjunk, alkalmas idõben való 
segítségül.

ZSIDÓKHOZ 5:4 És senki sem veszi 
magának e tisztességet, hanem a [kit] Isten hív 
el, miként Áront is.

5 Hasonnlóképen Krisztus sem maga dicsõítette 
meg magát azzal, hogy fõpap lett, hanem az, 
a ki így szólott hozzá: Én Fiam vagy te, ma 
szûltelek téged.

6 Miképen másutt is mondja: Te örökké való 
pap vagy, Melkisédek rendje szerint.

ZSIDÓKHOZ 7:22 Annyiban jobb 
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szövetségnek lett kezesévé Jézus.
23 És amazok jóllehet többen lettek papokká, 

mert a halál miatt meg nem maradhattak:
24 De ennek, minthogy örökké megmarad, 

változhatatlan a papsága.
25 Ennekokáért õ mindenképen idvezítheti is 

azokat, a kik õ általa járulnak Istenhez, mert 
mindenha él, hogy esedezzék érettök.

ZSIDÓKHOZ 8:10 Mert ez az a 
szövetség, melyet kötök az Izráel házával, 
ama napok multán, mond az Úr: Adom az én 
törvényemet az õ elméjökbe, és az õ szívökbe 
írom azokat, és leszek nekik Istenök és õk 
lesznek nekem népem.

JELENÉSEK 21:3     És hallék nagy szózatot, a 
mely ezt mondja vala az égbõl: Ímé az Isten 
sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és 
azok az õ népei lesznek, és maga az Isten lesz 
velök, az õ Istenök.

Lásd még: 1 Mózes 49:10; 5 Mózes 26:17-19; Jeremiás 24:7; Jeremiás 
31:1,33; Ezékiel 11:20; Ezékiel 36:28; Ezékiel 37:27; Hóseás 2:23; 

Zakariás 13:9; Zsidókhoz 9:14,15,24.

B22 Az Isten és a Messiás jósága.
E17 A Messiás templomot épít Istennek.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

JEREMIÁS 31:1 Az idõben, monda az Úr, 
Izráel minden nemzetségének Istene 
leszek, és õk az én népemmé lesznek.

2 Ezt mondja az Úr: Kegyelmet talált a 
pusztában a fegyvertõl megmenekedett 
nép, [az Isten õ elõtte] menvén, hogy 
megnyugtassa õt, az Izráelt.

3 Messzünnen [is] megjelent nékem az Úr, 
mert örökkévaló szeretettel szerettelek 

téged, azért terjesztettem reád az én 
irgalmasságomat.

4 Újra felépítlek téged, és felépülsz, oh 
Izráel leánya. Újra felékesíted magadat, 
dobokkal és vígadók seregében jösz ki.

5 Még szõlõket plántálsz Samariának 
hegyein; a kik plántálják a plántákat, 
élnek is azok gyümölcsével.

6 Mert lészen egy nap, mikor a pásztorok 
kiáltnak az Efraim hegyén: Keljetek fel, 
és menjünk fel Sionba az Úrhoz, a mi 
Istenünkhöz.

7 Mert ezt mondja az Úr: Énekeljetek 
Jákóbnak vígassággal, és ujjongjatok a 
nemzetek fejének. Hirdessétek dicséretét, 
és mondjátok: Tartsd meg Uram a te 
népedet, az Izráel maradékát.

8 Ímé, én elhozom õket észak földébõl, és 
összegyûjtöm õket a földnek széleirõl, 
közöttök lesz vak, sánta, viselõs és 
gyermek- szûlõ is lesz velök, mint nagy 
sereg jõnek ide vissza.

9 Siralommal jõnek és imádkozva hozom 
õket, vezetem õket a vizek folyásai mellett 
egyenes úton, hol el nem esnek, mert 
atyja leszek az Izráelnek, és az Efraim 
nékem elsõszülöttem.

1 MÓZES 45:7 Az Isten küldött el 
engem ti elõttetek, hogy míveljem a ti 
megmaradásotokat e földön, és hogy 
megmenthesselek titeket nagy szabadítással.

ÁMOS 9:11 Azon a napon felemelem 
a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom 
repedezéseit, és felemelem omladékait, és 
megépítem azt, mint volt hajdanán.

APOSTOLOK 15:16 Ezek után megtérek 
és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát; 
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és annak omladékait helyreállítom, és ismét 
felállatom azt:

RÓMAIAKHOZ 9:27 Ésaiás pedig ezt 
kiáltja Izráel felõl: Ha Izráel fiainak száma 
[annyi] volna is, mint a tenger fövenye, a 
maradék tartatik meg.

RÓMAIAKHOZ 11:5 Ekképen azért most 
is van maradék a kegyelembõl való választás 
szerint.

EFÉZUSIAKHOZ 2:20 Kik fölépíttettetek 
az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, 
lévén a szegletkõ maga Jézus Krisztus,

21 A kiben az egész épület szép renddel 
rakattatván, nevekedik szent templommá az 
Úrban;

22 A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a 
Lélek által.

1 PÉTER 2:9 Ti pedig választott nemzetség, 
királyi papság, szent nemzet, megtartásra 
való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak 
hatalmas dolgait, a ki a sötétségbõl az õ 
csodálatos világosságára hívott el titeket;

JELENÉSEK 5:10  És tettél minket 
a mi Istenünknek királyokká és papokká; és 
uralkodunk a földön.

JELENÉSEK 21:10 És elvive engem 
lélekben egy nagy és magas hegyre és 
megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent 
Jeruzsálemet, a mely Istentõl szállott alá a 
mennybõl.

Lásd még: #1; #2; #3; #5; Jeremiás 31:10-14,27-30,38-40.

C05 A betlehemi gyermekek 
meggyilkolásának próféciája

JEREMIÁS 31:15 Ezt mondja az Úr: 
Szó hallatszott Rámában, sírás és keserves 
jajgatás; Rákhel siratta az õ fiait, nem 
akart megvígasztaltatni az õ fiai felõl, 
mert nincsenek.

1 MÓZES 35:16 És elindúlának Béthelbõl, s 
mikor Efratától, hogy oda érjenek, már csak 
egy dûlõföldre valának, szûle Rákhel, és nehéz 
vala az õ szûlése.

17 S vajudása közben monda néki a bába: Ne félj, 
mert most is fiad lesz.

18 És mikor lelke kiméne, mert meghala, nevezé 
nevét Benóninak, az atyja pedig nevezé õt 
Benjáminnak.

19 És meghala Rákhel, és eltemetteték az 
Efratába (azaz Bethlehembe) vivõ úton.

20 És emlékoszlopot állíta Jákób az õ sírja fölött. 
Rákhel sírjának emlékoszlopa az mind e mai 
napig.

MÁTÉ 2:16 Ekkor Heródes látván, 
hogy a bölcsek megcsúfolták õt, szerfölött 
felháborodék, és kiküldvén, megölete 
Bethlehemben és annak egész környékén 
minden gyermeket, két esztendõstõl és azon 
alól, az idõ szerint, a melyet szorgalmasan 
tudakolt a bölcsektõl.

17 Ekkor teljesedék be, a mit Jeremiás próféta 
mondott, a midõn így szólt:

18 Szó hallatszott Rámában: Sírás-rívás és sok 
keserves jajgatás. Rákhel siratta az õ fiait és 
nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek.
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C01 A Messiás megszületése meg volt 
jövendölve.

JEREMIÁS 31:22 Meddig bújdosol, 
oh szófogadatlan leány? Mert az Úr 
új [rendet ] teremt e földön. Asszony 
környékezi a férfit.

MÁTÉ 1:18 A Jézus Krisztus születése 
pedig így vala: Mária, az õ anyja, 
eljegyeztetvén Józsefnek, mielõtt egybekeltek 
volna, viselõsnek találtaték a Szent Lélektõl.

19 József pedig, az õ férje, mivelhogy igaz ember 
vala és nem akará õt gyalázatba keverni, el 
akarta õt titkon bocsátani.

20 Mikor pedig ezeket magában elgondolta: 
ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék 
néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj 
magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert 
a mi benne fogantatott, a Szent Lélektõl van 
az.

21 Szûl pedig fiat, és nevezd annak nevét 
Jézusnak, mert õ szabadítja meg az õ népét 
annak bûneibõl.

GALATÁKHOZ 4:4 Mikor pedig eljött 
az idõnek teljessége, kibocsátotta Isten az õ 
Fiát, a ki asszonytól lett, a ki törvény alatt lett,

Lásd még: 1 Mózes 3:15; Zsoltárok 2:7,8; Ézsaiás 7:14; Lukács 
1:34,35.

E20 A Messiás egy új szövetséget köt.
G06 A Szent szellem lakhelye
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

JEREMIÁS 31:31 Ímé, eljõnek a 
napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget 
kötök az Izráel házával és a Júda házával.

32 Nem ama szövetség szerint, a melyet az õ 
atyáikkal kötöttem az napon, a melyen 
kézen fogtam õket, hogy kihozzam 
õket Égyiptom földébõl, de a kik 
megrontották az én szövetségemet, noha 
én férjök maradtam, azt mondja az Úr.

33 Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e 
napok után az Izráel házával kötök, 
azt mondja az Úr: Törvényemet az õ 
belsejökbe helyezem, és az õ szívökbe 
írom be, és Istenökké leszek, õk pedig 
népemmé lesznek.

34 És nem tanítja többé senki az õ 
felebarátját, és senki az õ atyjafiát, 
mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert 
õk mindnyájan megismernek engem, 
kicsinytõl fogva nagyig, azt mondja az 
Úr, mert megbocsátom az õ bûneiket, és 
vétkeikrõl többé meg nem emlékezem.

MÁTÉ 26:27 És vevén a poharat és hálákat 
adván, adá azoknak, ezt mondván: Igyatok 
ebbõl mindnyájan;

28 Mert ez az én vérem, az új szövetségnek 
vére, a mely sokakért kiontatik bûnöknek 
bocsánatára.

29 Mondom pedig néktek, hogy: Mostantól 
fogva nem iszom a szõlõtõkének ebbõl a 
termésébõl mind ama napig, a mikor újan 
iszom azt veletek az én Atyámnak országában.

JÁNOS 1:15 János bizonyságot tett õ 
róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kirõl 
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mondám: A ki utánam jõ, elõttem lett, mert 
elõbb volt nálamnál.

16 És az õ teljességébõl vettünk mindnyájan 
kegyelmet is kegyelemért.

17 Mert a törvény Mózes által adatott, a 
kegyelem [pedig] és az igazság Jézus Krisztus 
által lett.

JÁNOS 6:45 Meg van írva a prófétáknál: 
És mindnyájan Istentõl tanítottak lesznek. 
Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én 
hozzám jõ.

2 KORINTUSI 3:2 A mi levelünk ti 
vagytok, beírva a mi szívünkbe, a melyet ismer 
és olvas minden ember;

3 A kik felõl nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi 
szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem 
tentával, hanem az élõ Isten Lelkével írva; 
nem kõtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.

4 Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus 
által van.

5 Nem mintha magunktól volnánk 
alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint 
magunkból; ellenkezõleg a mi alkalmatos 
voltunk az Istentõl van:

6 A ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy 
új szövetség szolgái []legyünk, nem betûé, 
hanem léleké; mert a betû megöl, a lélek pedig 
megelevenít.

GALATÁKHOZ 3:17 Ezt mondom 
pedig, hogy a kötést, melyet Isten 
elõször megerõsített a Krisztusra nézve, 
a négyszázharmincz esztendõ multán 
keletkezett törvény nem teszi erõtelenné, hogy 
megsemmisítse az ígéretet.

ZSIDÓKHOZ 8:6 Most azonban 
annyival kiválóbb szolgálatot nyert, a 

mennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, a 
mely jobb ígéretek alapján köttetett.

7 Mert ha az az elsõ kifogástalan volt volna, 
nem kerestetett volna hely a másodiknak.

8 Mert dorgálván õket, így szól: Ímé napok 
jõnek, ezt mondja az Úr, és az Izráel házával és 
Júdának házával új szövetséget kötök.

9 Nem azon szövetség szerint, a melyet 
kötöttem az õ atyáikkal ama napon, mikor 
kézen fogtam õket, hogy kivezessem 
Égyiptomból, mert õk nem maradtak meg 
abban az én szövetségemben, azért én sem 
gondoltam velök, mondja az Úr.

10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel 
házával, ama napok multán, mond az Úr: 
Adom az én törvényemet az õ elméjökbe, és 
az õ szívökbe írom azokat, és leszek nekik 
Istenök és õk lesznek nekem népem.

11 És nem tanítja kiki az õ felebarátját és kiki 
az õ atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; 
mert mindnyájan megismernek engem a 
kicsinytõl nagyig.

12 Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és 
az õ bûneikrõl és gonoszságaikról meg nem 
emlékezem.

13 Mikor újról beszél, óvá tette az elsõt; a mi 
pedig megavul és megvénhedik, közel van az 
enyészethez.

1 JÁNOS 2:27 És az a kenet, a melyet ti 
kaptatok tõle, bennetek marad, és [így] nincs 
szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; 
hanem a mint az a kenet megtanít titeket 
mindenre, úgy igaz [is] az és nem hazugság, és 
a miként megtanított titeket, úgy maradjatok 
õ benne.

Lásd még: #1; #2; 2 Mózes 19-20; Apostolok 2:14-47.
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E20 A Messiás egy új szövetséget köt.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

JEREMIÁS 32:37 Ímé én 
összegyûjtöm õket mindama 
földekrõl, a melyekre kiûztem õket 
haragomban, felgerjedésemben és nagy 
bosszankodásomban, és visszahozom 
õket e helyre, és lakni hagyom õket 
bátorságban.

38 És népemmé lesznek nékem, én pedig 
nékik Istenök leszek.

39 És adok nékik egy szívet és egy útat, hogy 
mindenkor engem féljenek, hogy jól 
legyen dolguk, nékik és az õ fiaiknak õ 
utánok.

40 És örökkévaló szövetséget kötök velök, 
hogy nem fordulok el tõlök és a velök 
való jótéteménytõl, és az én félelmemet 
adom az õ szívökbe, hogy el ne 
távozzanak tõlem.

41 És örvendezek bennök, ha jót 
cselekedhetem velök és biztosan 
beplántálhatom õket e földbe, teljes 
szívvel és teljes lélekkel.

EZÉKIEL 11:19 És adok nékik egy szívet, és új 
lelket adok belétek, és eltávolítom a kõszívet 
az õ testökbõl, és adok nékik hússzívet;

20 Hogy az én végzéseimben járjanak és 
rendeléseimet megõrizzék és cselekedjék 
azokat, és legyenek nékem népem és én leszek 
nékik Istenök.

LUKÁCS 1:72 Hogy irgalmasságot 
cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék 
az õ szent szövetségérõl,

73 Az esküvésrõl, a melylyel megesküdt 
Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy õ 

megadja nékünk,
74 Hogy megszabadulván a mi ellenségeink 

kezébõl, félelem nélkül szolgáljunk néki.
75 Szentségben és igazságban õ elõtte a mi 

életünknek minden napjaiban.

JÁNOS 17:21 Hogy mindnyájan egyek 
legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és 
én te benned, hogy õk is egyek legyenek 
mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te 
küldtél engem.

APOSTOLOK 4:32 A hívõk 
sokaságának pedig szíve-lelke egy vala; és 
senki semmi marháját nem mondá magáénak, 
hanem nékik mindenök köz vala.

ZSIDÓKHOZ 7:22 Annyiban jobb 
szövetségnek lett kezesévé Jézus.

1 JÁNOS 3:8 A ki a bûnt cselekszi az 
ördögbõl van; mert az ördög kezdettõl fogva 
bûnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek 
Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

9 Senki sem cselekszik bûnt, a ki az Istentõl 
született, mert benne marad annak magva; és 
nem cselekedhetik bûnt, mivelhogy Istentõl 
született.

10 Errõl ismerhetõk meg az Isten gyermekei 
és az ördög gyermekei: a ki igazságot nem 
cselekszik, az egy sem az Istentõl való, és az 
[sem], a ki nem szereti az õ atyjafiát.

1 JÁNOS 5:18 Tudjuk, hogy valaki Istentõl 
született, nem vétkezik: hanem a ki Istentõl 
született, megõrzi magát, és a gonosz nem 
illeti õt.

Lásd még: #1; #2; #3; #5; 1 Mózes 17:7; 5 Mózes 26:17-19; Ézsaiás 
55:3; 2 Korintusi 13:11; Galatákhoz 3:14-17; Zsidókhoz 6:13-18; 

Zsidókhoz 8:9-11.
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E21 A Messiás megbocsátja a bunt.
E24 A Messiás békét hoz.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

JEREMIÁS 33:6 Ímé, én hozok néki kötést 
és orvosságot, és meggyógyítom õket, és 
megmutatom nékik a békesség és hûség 
kincseit.

7 És visszahozom Júdát és Izráelt a 
fogságból, és felépítem õket, mint azelõtt.

8 És megtisztítom õket minden bûneiktõl, 
a melyekkel vétkeztek ellenem, és 
megbocsátom minden bûneiket, a 
melyekkel vétkeztek ellenem, és a 
melyekkel gonoszul cselekedtek ellenem.

9 És ez a város lészen nékem híremre, 
nevemre, örömömre, tisztességemre 
és dicséretemre e földnek minden 
nemzetsége elõtt, a kik hallják mindama 
jót, a melyet én cselekszem velök, és 
félni és rettegni fognak mindama jóért és 
mindama békességért, a melyet én szerzek 
nékik!

JEREMÍAS 33:10-13

MÁTÉ 28:18 És hozzájuk menvén Jézus, 
szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden 
hatalom mennyen és földön.

19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká 
minden népeket, megkeresztelvén õket 
az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek 
nevében,

20 Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, 
a mit én parancsoltam néktek: és ímé én 
ti veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig. Ámen!

LUKÁCS 4:18 Az Úrnak lelke [van] én 
rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a 

szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, 
elküldött, hogy a töredelmes szívûeket 
meggyógyítsam, hogy a foglyoknak 
szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek 
megnyilását, hogy szabadon bocsássam a 
lesujtottakat,

19 Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.
20 És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és 

leüle. És a zsinagógában mindenek szemei õ 
reá valának függesztve.

21 Õ pedig kezde hozzájuk szólani: Ma 
teljesedett be ez [az] Írás a ti hallástokra.

JÁNOS 1:17 Mert a törvény Mózes által 
adatott, a kegyelem [pedig] és az igazság Jézus 
Krisztus által lett.

ZSIDÓKHOZ 8:10 Mert ez az a 
szövetség, melyet kötök az Izráel házával, 
ama napok multán, mond az Úr: Adom az én 
törvényemet az õ elméjökbe, és az õ szívökbe 
írom azokat, és leszek nekik Istenök és õk 
lesznek nekem népem.

11 És nem tanítja kiki az õ felebarátját és kiki 
az õ atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; 
mert mindnyájan megismernek engem a 
kicsinytõl nagyig.

12 Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és 
az õ bûneikrõl és gonoszságaikról meg nem 
emlékezem.

1 PÉTER 2:24 A ki a mi bûneinket maga 
vitte fel testében a fára, hogy a bûnöknek 
meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek 
sebeivel szógyultatok meg.

1 JÁNOS 1:7 Ha pedig a világosságban 
járunk, a mint õ maga a világosságban 
van: közösségünk van egymással, és Jézus 
Krisztusnak, az õ Fiának vére megtisztít 
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minket minden bûntõl.
8 Ha azt mondjuk, hogy nincsen bûn mi 

bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság 
nincsen mi bennünk.

9 Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy 
megbocsássa bûneinket és megtisztítson 
minket minden hamisságtól.

JELENÉSEK 1:5 És a Jézus Krisztustól, a 
ki a hû tanúbizonyság, a halottak közül az 
elsõszülött, és a föld királyainak fejedelme. 
Annak, a ki minket szeretett, és megmosott 
bennünket a mi bûneinkbõl az õ vére által,

Lásd még: #1; #2; #3; #5; Zsoltárok 65:4; János 18:37; Zsidókhoz 
9:11-14.

C01 A Messiás megszületése meg volt 
jövendölve.

D03 A Messiás, mint a Pap feladatai.
D05 A Messiás lesz a Megváltó.
D09 A Messiás lesz a Megváltó.
E08 A Messiás igazságszolgáltatása.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

JEREMIÁS 33:14 Ímé, eljõnek 
a napok, azt mondja az Úr, és 
megbizonyítom az én jó szómat, a melyet 
az Izráel házának és a Júda házának 
szóltam.

15 Azokban a napokban és abban az idõben 
sarjasztok Dávidnak igaz sarjadékot, és 
jogot és igazságot szerez e földön.

16 Azokban a napokban megszabadul a Júda, 
és bátorságban lakozik Jeruzsálem, és így 
hívják majd õt: Az Úr a mi igazságunk.

17 Mert ezt mondja az Úr: Nem vész ki a 
Dávid férfi [sarjadék]a, a ki az Izráel 
házának székébe üljön.

18 És a lévita papok férfi [sarjadék]a 
sem vész ki elõlem, a ki égõáldozatot 
áldozzon, és ételáldozatot égessen, és 
véres áldozatot készítsen mindenkor.

22 Mint az ég serege meg nem számlálható, 
és a tenger fövenye meg nem mérhetõ, 
úgy megsokasítom az én szolgámnak, 
Dávidnak magvát, és a Lévitákat, a kik 
nékem szolgálnak.

LUKÁCS 1:32 Ez nagy lészen, és a 
Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az 
Úr Isten a Dávidnak, az õ atyjának, királyi 
székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

RÓMAIAKHOZ 11:26 És így az egész 
Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljõ 
Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a 
gonoszságokat:

ZSIDÓKHOZ 7:17 Mert ez a 
bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, 
Melkisédek rendje szerint.

18 Mert az elõbbi parancsolat eltöröltetik, 
mivelhogy erõtelen és haszontalan,

19 Minthogy a törvény semmiben sem szerzett 
tökéletességet; de beáll a jobb reménység, a 
mely által közeledünk az Istenhez.

20 És a mennyiben nem esküvés nélkül való, 
mert amazok esküvés nélkül lettek papokká,

21 De ez esküvéssel, az által, a ki azt mondá néki: 
Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap 
vagy örökké, Melkisédek rendje szerint:

22 Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé 
Jézus.

1 PÉTER 2:5 Ti magatok is mint élõ kövek 
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épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, 
hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek 
kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.

JELENÉSEK 1:4 János a hét gyülekezetnek, 
a mely Ázsiában van: Kegyelem néktek és 
békesség attól, a ki van, a ki vala és a ki 
eljövendõ; és a hét lélektõl, a mely az õ 
királyiszéke elõtt van,

5 És a Jézus Krisztustól, a ki a hû 
tanúbizonyság, a halottak közül az elsõszülött, 
és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki 
minket szeretett, és megmosott bennünket a 
mi bûneinkbõl az õ vére által,

6 És tett minket királyokká és papokká az õ 
Istenének és Atyjának: annak dicsõség és 
hatalom mind örökkön örökké! Ámen.

JELENÉSEK 5:10  És tettél minket 
a mi Istenünknek királyokká és papokká; és 
uralkodunk a földön.

Lásd még: #1; #2; #5; Ézsaiás 4:2; Ézsaiás 11:1-5; Ézsaiás 53:2; 2 
Korintusi 1:20; 1 Péter 2:9.

E20 A Messiás egy új szövetséget köt.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

JEREMIÁS 50:4 Azokban a napokban, 
és abban az idõben, azt mondja az Úr, 
eljõnek az Izráel fiai, õk és a Júda fiai 
együtt, sírva jönnek és mennek és keresik 
az Urat, az õ Istenöket.

5 A Sion felõl kérdezõsködnek, arrafelé 
fordítják orczájokat. Eljõnek és oda adják 
magokat az Úrnak örök szövetségre, a 
mely feledhetetlen.

6 Elveszett juhnyáj volt az én népem, 
pásztorai félrevezették õket, a hegyekben 

bujdostatták õket, hegyrõl halomra 
jártak, elfelejtkeztek az õ tanyájukról.

7 A ki csak reájok talált, emésztette 
õket, és az õ elnyomóik ezt mondták: 
Nem vétkeztünk, mert vétettek az Úr 
ellen, pedig igazság otthona, atyáiknak 
reménysége volt az Úr.

19 És visszaviszem az Izráelt az õ lakhelyére, 
és Básánban legel és a Kármelen, és az 
Efraim hegyén és Gileádban megelégszik 
az õ lelke.

20 Azokban a napokban és abban az idõben, 
azt mondja az Úr, kerestetik az Izráel 
bûne, de nem lesz; a Júda vétkei, de 
nem találtatnak: mert kegyelmes leszek 
azokhoz, a kiket meghagyok.

ÉZSAIÁS 44:22 Eltöröltem álnokságaidat, 
mint felleget, és mint felhõt bûneidet; térj én 
hozzám, mert megváltottalak.

MIKEÁS 7:19 Hozzánk térvén, könyörül 
rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a 
tenger mélységébe veted minden bûnünket!

APOSTOLOK 3:19 Bánjátok meg azért 
és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti 
bûneitek, hogy így eljõjjenek a felüdülés idei 
az Úrnak színétõl.

APOSTOLOK 3:26 Az Isten az õ Fiát, 
Jézust elsõ sorban néktek támasztván, elküldé 
õt, hogy megáldjon titeket, mindegyikõtöket 
megtérítvén bûneitekbõl.

RÓMAIAKHOZ 8:33 Kicsoda vádolja az 
Isten választottait? Isten az, a ki megigazít;

34 Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki 
meghalt, sõt a ki fel is támadott, a ki az Isten 
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jobbján van, a ki esedezik is érettünk:

RÓMAIAKHOZ 11:16 Ha pedig a zsenge 
szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az 
ágak is [azok.]

RÓMAIAKHOZ 11:26 És így az egész 
Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljõ 
Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a 
gonoszságokat:

27 És ez nékik az én szövetségem, midõn 
eltörlöm az õ bûneiket.

ZSIDÓKHOZ 10:16 Ez az a szövetség, 
melyet kötök velök ama napok után, mondja 
az Úr: Adom az én törvényemet az õ szíveikbe, 
és az õ elméjökbe írom be azokat,

17 [Azután így szól:] És az õ bûneikrõl és 
álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

18 A hol pedig bûnök bocsánata vagyon, ott 
nincs többé bûnért való áldozat.

Lásd még: #2; #3.
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B23 Az Isten és a Messiás kegyelme.

JEREMIÁS SIR 3:25 Jó az Úr azoknak, 
a kik várják õt; a léleknek, a mely keresi 
õt.

26 Jó várni és megadással lenni az Úr 
szabadításáig.

ÉZSAIÁS 25:9 És szólnak ama napon: Ímé 
Istenünk, a kit mi vártunk és a ki megtart 
minket; ez az Úr, a kit mi vártunk, örüljünk és 
örvendezzünk szabadításában!

LUKÁCS 2:38 Ez is ugyanazon órában oda 
állván, hálát adott az Úrnak, és szóla õ felõle 
mindeneknek, a kik Jeruzsálemben a váltságot 
várták.

1 TESSZALONIKA 1:10 És várjátok az Õ 
Fiát az égbõl, a kit feltámasztott a halálból, 
a Jézust, a ki megszabadít minket amaz 
eljövendõ haragtól.

ZSIDÓKHOZ 9:28 Azonképen Krisztus 
is egyszer megáldoztatván sokak bûneinek 
eltörlése végett, másodszor bûn nélkül jelen 
meg azoknak, a kik õt várják idvességökre.

ZSIDÓKHOZ 10:37 Mert még vajmi 
kevés idõ, és a ki eljövendõ, eljõ és nem késik.

1 PÉTER 1:13 Annakokáért felövezvén 
elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen 
reménykedjetek abban a kegyelemben, a 
melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor 
megjelen.

Lásd még: Zsoltárok 22:27; Zsoltárok 27:14; Zsoltárok 33:20; 
Zsoltárok 39:8; Zsoltárok 130:5; Ézsaiás 8:17; Ézsaiás 26:8; Ézsaiás 

33:2; Ézsaiás 64:4; Mikeás 7:7; Habakuk 2:3.

F11 A Messiás szenvedése.

JEREMIÁS SIR 3:30 Orczáját tartja az 
õt verõnek, megelégszik gyalázattal.

ÉZSAIÁS 50:6 Hátamat odaadám a 
verõknek, és orczámat a szaggatóknak, 
képemet nem födöztem be a gyalázás és 
köpdösés elõtt.

MIKEÁS 5:1 Seregelj hát egybe, seregek 
leánya! Ostrommal támadt ellenünk; pálczával 
verjék arczul Izráel biráját!

MÁTÉ 26:67 Akkor szemébe köpdösének és 
arczul csapdosák õt, némelyek pedig botokkal 
verék,

JEREMIÁS SIR 
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B03 A Messiás az Emberfia.

EZÉKIEL 1:26 És a mennyezeten felül, 
a mely fejök felett vala, [látszék] mint 
valami zafirkõ, királyi széknek formája, 
és a királyi széknek formáján [látszék] 
mint egy ember formája azon felül;

DÁNIEL 7:13 Látám éjszakai látásokban, és 
ímé az égnek felhõiben mint valami emberfia 
jõve; és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék 
õt.

14 És ada néki hatalmat, dicsõséget és országot, 
és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála; 
az õ hatalma örökkévaló hatalom, a mely el 
nem múlik, és az õ országa meg nem rontatik.

ZSIDÓKHOZ 1:8 Ámde a Fiúról [így]: 
A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. 
Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.

ZSIDÓKHOZ 8:1 Fõdolog pedig 
azokra nézve, a miket mondunk, az, hogy 
olyan fõpapunk van, a ki a mennyei Felség 
királyi székének jobbjára üle,

JELENÉSEK 5:13  Sõt hallám, 
hogy minden teremtett állat, a mely van a 
mennyben és a földön, és a föld alatt és a 
tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt 
mondja vala: A királyiszékben ülõnek és a 
Báránynak áldás és tisztesség és dicsõség és 
hatalom örökkön örökké.

Lásd még: Ézsaiás 6:1; Dániel 7:9,10; Zakariás 6:13; Zsidókhoz 12:2; 
Jelenések 4:2,3; Jelenések 20:11.

E23 A Messiás megtérésre ösztönzi a népét.
E27 Új szívet és új lelket.
G06 A Szent szellem lakhelye
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

EZÉKIEL 11:17 Ennekokáért mondjad: 
Így szól az Úr Isten: Egybegyûjtelek 
titeket a népek közül és együvé hozlak 
titeket a tartományokból, a melyekben 
szétszórattatok, és adom néktek Izráel 
földjét.

18 És bemennek oda és eltávolítják minden õ 
fertelmességeit és minden útálatosságait õ 
belõle.

19 És adok nékik egy szívet, és új lelket adok 
belétek, és eltávolítom a kõszívet az õ 
testökbõl, és adok nékik hússzívet;

20 Hogy az én végzéseimben járjanak és 
rendeléseimet megõrizzék és cselekedjék 
azokat, és legyenek nékem népem és én 
leszek nékik Istenök.

EZÉKIEL 36:25 És hintek reátok tiszta 
vizet, hogy megtisztuljatok, minden 
tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól 
megtisztítlak titeket.

26 És adok néktek új szívet, és új lelket adok 
belétek, és elveszem a kõszívet testetekbõl, és 
adok néktek hússzívet.

27 És az én lelkemet adom belétek, és azt 
cselekszem, hogy az én parancsolatimban 
járjatok és az én törvényeimet megõrizzétek és 
betöltsétek.

MÁTÉ 3:11 Én ugyan vízzel keresztellek 
titeket megtérésre, de a ki utánam jõ, erõsebb 
nálamnál, a kinek saruját hordozni sem 
vagyok méltó; õ Szent Lélekkel és tûzzel 
keresztel majd titeket.

EZÉKIEL
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JÁNOS 3:3 Felele Jézus és monda néki: 
Bizony, bizony mondom néked: ha valaki 
újonnan nem születik, nem láthatja az Isten 
országát.

APOSTOLOK 2:38 Péter pedig monda 
nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg 
mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a 
bûnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent 
Lélek ajándékát.

TITUS 3:5 Nem az igazságnak 
cselekedeteibõl, a melyeket mi cselekedtünk, 
hanem az õ irgalmasságából tartott meg 
minket az újjászületésnek fürdõje és a Szent 
Lélek megújítása által,

1 PÉTER 1:3 Áldott az Isten és a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az õ nagy 
irgalmassága szerint újonnan szûlt minket élõ 
reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való 
feltámadása által,

Lásd még: #1; #2; #3; János 1:13; 1 Péter 1:23; 1 Péter 2:2; János 
2:29; János 3:9; János 4:7; János 5:1,4,18.

E20 A Messiás egy új szövetséget köt.

EZÉKIEL 16:60 Én megemlékezem 
frigyemrõl, a melyet veled ifjúságod 
napjaiban [kötöttem,] és örök frigyet 
vetek veled.

61 És te megemlékezel útaidról és 
megszégyenled magadat, mikor hozzád 
veszed nõtestvéreidet, a kik nagyobbak 
nálad, együtt azokkal, a kik kisebbek, s 
adom õket néked leányaidul, de nem a te 
frigyedbõl.

62 És én megerõsítem frigyemet veled, s 

megismered, hogy én vagyok az Úr.
63 Hogy megemlékezzél és pirulj, és meg ne 

nyissad többé szádat szégyenletedben, 
mikor megkegyelmezek néked 
mindenekben, valamit cselekedtél, azt 
mondja az Úr Isten.

MÁTÉ 26:28 Mert ez az én vérem, az új 
szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik 
bûnöknek bocsánatára.

ZSIDÓKHOZ 8:6 Most azonban 
annyival kiválóbb szolgálatot nyert, a 
mennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, a 
mely jobb ígéretek alapján köttetett.

7 Mert ha az az elsõ kifogástalan volt volna, 
nem kerestetett volna hely a másodiknak.

8 Mert dorgálván õket, így szól: Ímé napok 
jõnek, ezt mondja az Úr, és az Izráel házával és 
Júdának házával új szövetséget kötök.

9 Nem azon szövetség szerint, a melyet 
kötöttem az õ atyáikkal ama napon, mikor 
kézen fogtam õket, hogy kivezessem 
Égyiptomból, mert õk nem maradtak meg 
abban az én szövetségemben, azért én sem 
gondoltam velök, mondja az Úr.

10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel 
házával, ama napok multán, mond az Úr: 
Adom az én törvényemet az õ elméjökbe, és 
az õ szívökbe írom azokat, és leszek nekik 
Istenök és õk lesznek nekem népem.

11 És nem tanítja kiki az õ felebarátját és kiki 
az õ atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; 
mert mindnyájan megismernek engem a 
kicsinytõl nagyig.

12 Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és 
az õ bûneikrõl és gonoszságaikról meg nem 
emlékezem.

13 Mikor újról beszél, óvá tette az elsõt; a mi 
pedig megavul és megvénhedik, közel van az 
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enyészethez.

Lásd még: #1; #2; #5; Lukács 22:14-20; János 6:45; 2 Korintusi 3:2-
6,14-16; Zsidókhoz 10:15-17; Zsidókhoz 12:24; Zsidókhoz 13:20.

E22 A Messiás munkája áldott lesz.
   
EZÉKIEL 17:22 Így szól az Úr Isten: És 

veszek én ama magas czédrus tetejébõl, és 
elültetem; felsõ ágaiból egy gyönge [ág]
at szegek le, s elplántálom én magas és 
fölemelt hegyen.

23 Izráel magasságos hegyén plántálom 
õt, és ágat nevel és gyümölcsöt terem s 
nagyságos czédrussá nevekedik, hogy 
lakjanak alatta, mindenféle szárnyas 
madarak ágainak árnyékában fognak 
lakozni.

24 És megismeri a mezõ minden fája, hogy 
én, az Úr tettem a magas fát alacsonynyá, 
az alacsony fát magassá; megszáraztottam 
a zöldelõ fát, és zölddé tettem az asszú fát. 
Én, az Úr szólottam és megcselekedtem.

MÁTÉ 7:17 Ekképen minden jó fa jó 
gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz 
gyümölcsöt terem.

18 Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott 
fa sem teremhet jó gyümölcsöt.

19 Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, 
kivágattatik és tûzre vettetik.

20 Azért az õ gyümölcseikrõl ismeritek meg õket.

JÁNOS 12:24 Bizony, bizony mondom 
néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem 
hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok 
gyümölcsöt terem.

JÁNOS 15:4 Maradjatok én bennem és 

én is ti bennetek. Miképen a szõlõvesszõ nem 
teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a 
szõlõtõkén marad; akképen ti sem, hanemha 
én bennem maradtok.

5 Én vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk: A ki én 
bennem marad, én pedig õ benne, az terem 
sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit 
sem cselekedhettek.

6 Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, 
mint a szõlõvesszõ, és megszárad; és egybe 
gyûjtik ezeket és a tûzre vetik, és megégnek.

7 Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim 
bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak 
akartok, és meglesz az néktek.

8 Abban dicsõíttetik meg az én Atyám, hogy 
sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem 
tanítványaim.

FILIPPIEKHEZ 2:9 Annakokáért az 
Isten is felmagasztalá õt, és ajándékoza néki 
oly nevet, a mely minden név fölött való;

10 Hogy a Jézus nevére minden térd 
meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld 
alatt valóké.

11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr 
az Atya Isten dicsõségére.

Lásd még: Zsoltárok 80:16; Zsoltárok 92:13; Zsoltárok 96:11-13; 
Ézsaiás 4:2; Ézsaiás 11:1; Ézsaiás 27:6; Ézsaiás 55:12,13; Jeremiás 

23:5; Jeremiás 33:15,16; Zakariás 4:12-14; Zakariás 6:12,13.
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H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

EZÉKIEL 20:34 És kiviszlek titeket a 
népek közül, és egybegyûjtelek titeket a 
tartományokból, melyekbe elszéledtetek, 
erõs kézzel és kinyújtott karral és 
kiontott búsulással;

35 És vezetlek titeket a népek pusztájára, hol 
szemtõl-szembe törvénykezem veletek.

EZÉKIEL 20:36-39
EZÉKIEL 20:40 Mert az én szent hegyemen, 

Izráelnek magas hegyén, ezt mondja az Úr 
Isten, ott fog szolgálni nékem Izráel egész 
háza együtt azon a földön; ott kedvelem 
õket, ott kivánom meg a ti áldozataitokat 
és ajándékitoknak elsõ zsengéjét 
mindenben, mit nékem szenteltek.

41 Kedves illatban kedvellek titeket, 
mikor kihozlak titeket a népek közül és 
egybegyûjtelek titeket a tartományokból, 
melyeken elszéledtetek, és 
megszenteltetem ti bennetek a pogányok 
szemei elõtt.

42 És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, 
mikor beviszlek titeket Izráel földjére, 
arra a földre, melyért fölemeltem 
kezemet, hogy adom azt a ti atyáitoknak.

EZÉKIEL 20:43-44

RÓMAIAKHOZ 9:6 Nem lehet pedig, 
hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert 
nem mindnyájan izráeliták azok, kik Izráeltõl 
valók;

7 Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám 
magvából valók; hanem: Izsákban neveztetik 
néked a te magod.

8 Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az 
ígéret fiait tekinti magul.

RÓMAIAKHOZ 11:26 És így az egész 
Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljõ 
Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a 
gonoszságokat:

27 És ez nékik az én szövetségem, midõn 
eltörlöm az õ bûneiket.

GALATÁKHOZ 6:15 Mert Krisztus 
Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a 
körülmetéletlenség nem használ semmit, 
hanem az új teremtés.

16 És a kik e szabály szerint élnek, békesség és 
irgalmasság azokon, és az Istennek Izráelén.

EFÉZUSIAKHOZ 1:5 Eleve elhatározván, 
hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus 
Krisztus által az Õ akaratjának jó kedve 
szerint,

6 Kegyelme dicsõségének magasztalására, 
a melylyel megajándékozott minket ama 
Szerelmesben,

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; Ezékiel 28:24-26.

G03 A Messiás felmagasztalása meg lett 
jövendölve.

EZÉKIEL 21:26 Így szól az Úr Isten: El a 
süveggel, le a koronával! Ez nem lészen 
ez: az alacsony legyen magas, és a magas 
alacsony!

27 Rommá, rommá, rommá teszem azt; ez 
sem lesz állandó, míg el nem jõ az, a kié 
az uralkodás, és néki adom azt!

ZSIDÓKHOZ 2:7 Kisebbé tetted õt 
rövid idõre az angyaloknál, dicsõséggel és 
tisztességgel megkoronáztad õt és úrrá tetted 
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kezeid munkáin,
8 Mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy 

néki mindent alávetett, semmit sem hagyott 
alávetetlenül: de most még nem látjuk, hogy 
néki minden alávettetett.

9 Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés 
idõre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál 
elszenvedéséért dicsõséggel és tisztességgel 
koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelmébõl 
mindenkiért megízlelje a halált.

JELENÉSEK 4:4 És a királyiszék körül 
huszonnégy királyiszék [vala;] és a 
királyiszékekben látám ülni a huszonnégy 
Vénet fehér ruhákba öltözve: és a fejökön 
arany koronák valának.

JELENÉSEK 4:10  Leesik a huszonnégy 
Vén az elõtt, a ki a királyiszékben ül, és imádja 
azt, a ki örökkön örökké él, és az õ koronáit a 
királyiszék elé teszi, mondván:

11 Méltó vagy Uram, hogy végy dicsõséget 
és tisztességet és erõt; mert te teremtettél 
mindent, és a te akaratodért vannak és 
teremttettek.

E15 A Messiás örömhírt hoz.
D02 Az Messiás, mint Próféta feladatai.

EZÉKIEL 33:32 És ímé, te olyan vagy 
nékik, mint valamely szerelmeskedõ ének, 
szép hangú, s mint valamely jó hegedûs; 
csak hallják beszédidet, de nem cselekszik 
azokat.

33 De ha beteljesednek, [mert] ímé 
beteljesednek, megtudják, hogy próféta 
volt közöttök.

MÁTÉ 21:46 És mikor meg akarák õt fogni, 
megfélemlének a sokaságtól, mivelhogy úgy 
tartják vala õt mint prófétát.

LUKÁCS 7:16 És elfogá mind azokat a 
félelem, és dicsõíték az Istent, mondván: 
Nagy próféta támadt mi köztünk; és: Az Isten 
megtekintette az õ népét.

LUKÁCS 7:31 Monda pedig az Úr: Mihez 
hasonlítsam azért e nemzetségnek embereit? és 
mihez hasonlók?

32 Hasonlók a piaczon ülõ gyermekekhez, 
kik egymásnak kiáltanak, és ezt mondják: 
Sípoltunk néktek, és nem tánczoltatok; 
siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem 
sírtatok.

33 Mert eljött Keresztelõ János, a ki kenyeret sem 
eszik, bort sem iszik, és ezt mondjátok: Ördög 
van benne.

34 Eljött az embernek Fia, a ki eszik és iszik, és 
ezt mondjátok: Ímé a falánk és borivó ember, 
a vámszedõk és bûnösök barátja.

35 És igazoltatik a bölcseség minden õ fiaitól.

JÁNOS 6:14 Az emberek azért látva a jelt, 
a melyet Jézus tõn, mondának: Bizonnyal ez 
ama próféta, a ki eljövendõ vala a világra.
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APOSTOLOK 3:22 Mert Mózes ezt 
mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt 
néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai 
közül, mint engem; azt hallgassátok 
mindenben, a mit csak szólánd néktek.

23 Lészen pedig, hogy minden lélek, valamely 
nem hallgatánd arra a prófétára, ki fog irtatni 
a nép közül.

Lásd még: Jeremiás 28:9.

B06 A Messiás a Jó Pásztor.
E26 A Messiás megváltja az embereket.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

EZÉKIEL 34:11 Mert így szól az Úr Isten: 
Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és 
magam tudakozódom utána.

12 Miképen a pásztor tudakozódik nyája 
után, a mely napon ott áll elszéledt juhai 
között; így tudakozódom nyájam után, 
és kiszabadítom õket minden helyrõl, a 
hova szétszóródtak a felhõnek s borúnak 
napján.

13 És kihozom õket a népek közül s 
egybegyûjtöm a földekrõl, és beviszem 
õket az õ földjökre, és legeltetem õket 
Izráel hegyein, a mélységekben s a föld 
minden lakóhelyén.

14 Jó legelõn legeltetem õket, és Izráel 
magasságos hegyein leszen akluk, ott 
feküsznek jó akolban, s kövér legelõn 
legelnek Izráel hegyein.

15 Én magam legeltetem nyájamat, s én 
nyugosztom meg õket, ezt mondja az Úr 
Isten;

22 És megtartom az én juhaimat, hogy többé 
ne legyenek zsákmányul, és ítéletet teszek 
juh és juh között.

23 És állatok föléjök egyetlenegy pásztort, 
hogy legeltesse õket: az én szolgámat, 
Dávidot, õ legelteti õket s õ lesz nékik 
pásztoruk.

24 Én pedig, az Úr, leszek nékik Istenök, és 
az én szolgám, Dávid, fejedelem közöttök. 
Én, az Úr mondottam.

EZÉKIEL 34:25-31

EZÉKIEL 20:41 Kedves illatban kedvellek 
titeket, mikor kihozlak titeket a népek közül 
és egybegyûjtelek titeket a tartományokból, 
melyeken elszéledtetek, és megszenteltetem ti 
bennetek a pogányok szemei elõtt.

EZÉKIEL 28:25 Így szól az Úr Isten: Mikor 
egybegyûjtöm Izráel házát a népek közül, 
kik közé szétszórattak, akkor megszentelem 
magamat rajtok a pogányok szeme láttára, 
és laknak az õ földjökön, melyet adtam 
Jákóbnak, az én szolgámnak.

26 És laknak azon bátorsággal, és házakat 
építenek s szõlõket plántálnak, és laknak 
bátorsággal, mikor ítéleteket cselekedtem 
mindazokon, kik õket megvetik vala õ 
körülöttök, hogy megtudják, hogy én vagyok 
az Úr, az õ Istenök.

EZÉKIEL 30:3 Mert közel egy nap és közel 
az Úrnak napja, felhõnek napja, a pogányok 
ideje lesz az.

LUKÁCS 15:4 Melyik ember az közületek, 
a kinek ha száz juha van, és egyet azok közül 
elveszt, nem hagyja ott a kilenczvenkilenczet 
a pusztában, és nem megy az elveszett után, 
mígnem megtalálja azt?
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5 És ha megtalálta, felveti az õ vállára, örülvén.
6 És haza menvén, egybehívja barátait és 

szomszédait, mondván nékik: Örvendezzetek 
én velem, mert megtaláltam az én juhomat, a 
mely elveszett vala.

JÁNOS 10:9 Én vagyok az ajtó: ha valaki 
én rajtam megy be, megtartatik és bejár és 
kijár majd, és legelõt talál.

10 A tolvaj nem egyébért jõ, hanem hogy lopjon 
és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy 
életök legyen, és bõvölködjenek.

11 Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja 
a juhokért.

12 A béres pedig és a ki nem pásztor, a kinek 
a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jõni, 
és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas 
elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat.

13 A béres pedig [azért] fut el, mert béres, és 
nincs gondja a juhokra.

14 Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az 
enyéimet, és engem [is] ismernek az enyéim,

15 A miként ismer engem az Atya, és én [is] 
ismerem az Atyát; és életemet adom a 
juhokért.

16 Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem 
ebbõl az akolból valók: azokat is elõ kell 
hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és 
lészen egy akol [és] egy pásztor.

JÁNOS 21:15 Mikor aztán megebédelének, 
monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának 
[fia:] jobban szeretsz-é engem ezeknél? 
Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy 
szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én 
bárányaimat!

ZSIDÓKHOZ 13:20 A békesség Istene 
pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak 
nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi 

Urunkat Jézust,
21 Tegyen készségesekké titeket minden 

jóra, hogy cselekedjétek az õ akaratát, azt 
munkálván ti bennetek, a mi kedves õ elõtte a 
Jézus Krisztus által, a kinek dicsõség örökkön 
örökké. Ámen.

1 PÉTER 2:25 Mert olyanok valátok, mint 
tévelygõ juhok; de most megtértetek lelketek 
pásztorához és felvigyázójához.

1 PÉTER 5:4 És mikor megjelenik a 
fõpásztor, elnyeritek a dicsõségnek hervadatlan 
koronáját.

JELENÉSEK 7:16  Nem éheznek 
többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a 
nap nem tûz rájok, sem semmi hõség:

17 Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette 
van, legelteti õket, és a vizeknek élõ forrásaira 
viszi õket; és eltöröl Isten az õ szemeikrõl 
minden könyet.

JELENÉSEK 21:3  És hallék nagy 
szózatot, a mely ezt mondja vala az égbõl: Ímé 
az Isten sátora az emberekkel van, és velök 
lakozik, és azok az õ népei lesznek, és maga az 
Isten lesz velök, az õ Istenök.

Lásd még: #1; #2; #3; #5; Sofoniá 1:15.
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E27 Új szívet és új lelket.
G04 A Messiás kitölteti a Szellemét.
G06 A Szent szellem lakhelye
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

EZÉKIEL 36:8 Ti pedig, Izráel hegyei, 
neveljétek ágaitokat és hozzátok 
gyümölcsötöket az én népemnek, Izráelnek, 
mert közel vannak, hogy hazajõjjenek.

EZÉKIEL 36:9-14
EZÉKIEL 36:15 És többé nem hallatom 

ellened a pogányok gyalázását, és a 
népek szidalmát többé nem viseled, és 
nemzetedet többé gyermektelenné nem 
teszed, ezt mondja az Úr Isten.

EZÉKIEL 36:24 És fölveszlek titeket a 
pogányok közül, s egybegyûjtelek titeket 
minden tartományból, és beviszlek titeket 
a ti földetekre.

25 És hintek reátok tiszta vizet, 
hogy megtisztuljatok, minden 
tisztátalanságtoktól és minden 
bálványaitoktól megtisztítlak titeket.

26 És adok néktek új szívet, és új lelket 
adok belétek, és elveszem a kõszívet 
testetekbõl, és adok néktek hússzívet.

27 És az én lelkemet adom belétek, és azt 
cselekszem, hogy az én parancsolatimban 
járjatok és az én törvényeimet 
megõrizzétek és betöltsétek.

28 És laktok azon a földön, melyet adtam 
atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én 
leszek néktek Istenetek.

EZÉKIEL 36:32- 38

EZÉKIEL 11:19 És adok nékik egy szívet, és új 
lelket adok belétek, és eltávolítom a kõszívet 
az õ testökbõl, és adok nékik hússzívet;

EZÉKIEL 36:31 És megemlékeztek a ti gonosz 
útaitokról és cselekedeteitekrõl, melyek nem 
voltak jók, és megútáljátok ti magatokat 
vétkeitek és útálatosságaitok miatt.

RÓMAIAKHOZ 6:21 Micsoda gyümölcsét 
vettétek azért akkor azoknak, a miket most 
szégyenletek? mert azoknak a vége halál.

22 Most pedig, minekutána felszabadultatok a 
bûn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: 
megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a 
vége pedig örök élet.

RÓMAIAKHOZ 8:14 Mert a kiket Isten 
Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

15 Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a 
félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, 
a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!

16 Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel 
együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

RÓMAIAKHOZ 11:25 Mert nem akarom, 
hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, 
hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a 
megkeményedés Izráelre nézve [csak] részben 
történt, a meddig a pogányok teljessége 
bemegyen.

26 És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg 
van írva: Eljõ Sionból a Szabadító, és elfordítja 
Jákóbtól a gonoszságokat:

2 KORINTUSI 3:7 Ha pedig a halálnak 
betûkkel kövekbe vésett szolgálata dicsõséges 
vala, úgyhogy Izráel fiai nem is nézhettek Mózes 
orczájára arczának elmúló dicsõsége miatt:

8 Hogyne volna még inkább dicsõséges a 
léleknek szolgálata?

2 KORINTUSI 5:17 Azért ha valaki 
Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek 
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elmúltak, ímé, újjá lett minden.

GALATÁKHOZ 5:22 De a Léleknek 
gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketûrés, 
szívesség, jóság, hûség, szelídség, mértékletesség.

GALATÁKHOZ 6:15 Mert Krisztus 
Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a 
körülmetéletlenség nem használ semmit, 
hanem az új teremtés.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; 2 Mózes 19-20; Lukács 11:13; 
Apostolok 2:14-47; 1 Korintusi 3:16; Efézusiakhoz 1:13,14; 

Efézusiakhoz 2:10; Titus 3:5,6; Zsidókhoz 10:22; 1 Péter 1:18,19,22; 
János 3:24; János 5:5.

E11 A Messiás örök életet ad.
E27 Új szívet és új lelket.
G06 A Szent szellem lakhelye
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.
H10 Az örök, békés Királyságról szóló prófécia.

EZÉKIEL 37:1-8
EZÉKIEL 37:9 És monda nékem: Prófétálj a 

léleknek, prófétálj embernek fia, és mondjad 
a léleknek: Ezt mondja az Úr Isten: A négy 
szelek felõl jõjj elõ lélek, és lehelj ezekbe a 
megölettekbe, hogy megéledjenek!

10 És prófétálék a mint parancsolá. És 
beléjök méne a lélek s megéledének, s 
állának lábaikra, felette igen nagy sereg.

11 És monda nékem: Embernek fia! ezek 
a tetemek az Izráel egész háza. Ímé, ezt 
mondják: Elszáradtak a mi csontjaink és 
elveszett a mi reménységünk; kivágattunk!

12 Annakokáért prófétálj, és mondjad nékik: 
Így szól az Úr Isten: Ímé, én megnyitom a ti 
sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, 

én népem! s beviszlek titeket Izráel földjére.
13 És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, 

mikor megnyitándom sírjaitokat és 
kihozlak titeket sírjaitokból, én népem!

14 És adom az én lelkemet belétek, hogy 
megéledjetek, és leteszlek titeket a ti 
földetekre, és megtudjátok, hogy én, 
az Úr, szóltam és megcselekedtem, ezt 
mondja az Úr Isten.

EZSAIAS 66:14  Meglátjátok és örül szívetek, 
csontjaitok, mint a zöld fû, virágoznak, és 
megösmerik az ùr kezét az º szolgáin, és 
haragját ellenségei fölött.

EZEKIEL 28:25  ìgy szól az ùr Isten: Mikor 
egybegyûjtöm Izráel házát a népek közûl, 
kik közé szétszórattak, akkor megszentelem 
magamat rajtok a pogányok szeme láttára, 
és laknak az ô földjökön, melyet adtam 
Jákóbnak, az én szolgámnak.

HOSEAS 6:2  Megelevenít minket két nap 
mulva, a harmadik napon feltámaszt minket, 
hogy éljünk az ô színe elôtt.

AMOS 9:14  És hazahozom a fogságból az 
én népemet, az Izráelt, és fölépítik az elpusztult 
városokat, és lakoznak bennök. Szôlôket 
plántálnak és iszszák azok borát, és kerteket 
csinálnak és eszik azoknak gyümölcsét.

15 És elplántálom ôket az ô földjökbe; és nem 
szaggattatnak ki többé az ô földjökbôl, a melyet 
adtam nékik, azt mondja az ùr, a te Istened!

RÓMAIAKHOZ 8:11 De ha Annak a 
Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust 
a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus 
Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó 
testeiteket is az õ ti bennetek lakozó Lelke által.
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RÓMAIAKHOZ 11:1 Mondom tehát: 
Avagy elvetette-é Isten az õ népét? Távol 
legyen; mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám 
magvából, Benjámin nemzetségébõl való.

2 Nem vetette el Isten az õ népét, melyet eleve 
ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az 
írás Illésrõl? a mint könyörög Istenhez Izráel 
ellen, mondván:

3 Uram, a te prófétáidat megölték, és a te 
oltáraidat lerombolták; és csak én egyedül 
maradtam, és engem is halálra keresnek.

4 De mit mond néki az isteni felelet? 
Meghagytam magamnak hétezer embert, a kik 
nem hajtottak térdet a Baálnak.

5 Ekképen azért most is van maradék a 
kegyelembõl való választás szerint.

RÓMAIAKHOZ 11:24 Mert ha te a 
természet szerint való vadolajfából kivágattál, 
és természet ellenére beoltattál a szelid 
olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a 
természet szerint valók az õ saját olajfájokba.

25 Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai 
ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, 
hogy a megkeményedés Izráelre nézve 
[csak] részben történt, a meddig a pogányok 
teljessége bemegyen.

26 És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg 
van írva: Eljõ Sionból a Szabadító, és elfordítja 
Jákóbtól a gonoszságokat:

27 És ez nékik az én szövetségem, midõn 
eltörlöm az õ bûneiket.

RÓMAIAKHOZ 11:32 Mert az Isten 
mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy 
mindeneken könyörüljön.

Lásd még: #1; #2; #5Zsoltárok 126:2,3;Ézsaiás 32:15;Jeremiás 33:24-
26; Ezekiell 11:19; Ezekiel 16:62,63; Ezekiel 36:24-31; Ezekiel 

37:21,25; Ezekiel 39:29; Jóel; 2:28.

E17 A Messiás templomot épít Istennek.
E18 Isten az o népével lakozik.
E20 A Messiás egy új szövetséget köt.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H10 Az örök, békés Királyságról szóló prófécia.

EZÉKIEL 37:21 Szólj nékik: Ezt mondja 
az Úr Isten: Ímé, én fölveszem Izráel fiait 
a pogányok közül, a kik közé mentek, 
és egybegyûjtöm õket mindenfelõl, és 
beviszem õket az õ földjökre.

22 És egy néppé teszem õket azon a földön, 
Izráelnek hegyein, és egyetlenegy király 
lesz mindnyájok királya, és nem lesznek 
többé két néppé, és ezután nem oszolnak 
többé két királyságra.

23 És többé meg nem fertéztetik magokat 
bálványaikkal és útálatosságaikkal és 
minden bûneikkel; és megtartom õket 
minden oly lakóhelyöktõl, a melyekben 
vétkeztek, és megtisztítom õket, és 
lesznek nékem népem és én leszek nékik 
istenök.

24 És az én szolgám, Dávid lesz a 
király õ rajtok, s egy pásztora lesz 
mindnyájoknak; és az én törvényeim 
szerint járnak, s parancsolataimat 
megõrzik és cselekszik.

25 És laknak a földön, melyet adtam vala 
az én szolgámnak, Jákóbnak, a melyen 
laktak a ti atyáitok; és laknak azon õk és 
fiaik és fiaiknak fiai mindörökké, és az én 
szolgám, Dávid az õ fejedelmök örökké.

26 És szerzek velök békességnek frigyét, 
örökkévaló frigy lesz ez velök; és 
elültetem õket és megsokasítom, és 
helyheztetem az én szenthelyemet közéjök 
örökké.

27 És lesz az én lakhelyem felettök, és leszek 
nékik Istenök és õk nékem népem.
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28 És megtudják a pogányok, hogy én 
vagyok az Úr, ki megszentelem Izráelt, 
mikor szenthelyem közöttök lesz 
mindörökké.

EZÉKIEL 11:19 És adok nékik egy szívet, és új 
lelket adok belétek, és eltávolítom a kõszívet 
az õ testökbõl, és adok nékik hússzívet;

20 Hogy az én végzéseimben járjanak és 
rendeléseimet megõrizzék és cselekedjék 
azokat, és legyenek nékem népem és én leszek 
nékik Istenök.

LUKÁCS 1:32 Ez nagy lészen, és a 
Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az 
Úr Isten a Dávidnak, az õ atyjának, királyi 
székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

JÁNOS 10:14 Én vagyok a jó pásztor; és 
ismerem az enyéimet, és engem [is] ismernek 
az enyéim,

15 A miként ismer engem az Atya, és én [is] 
ismerem az Atyát; és életemet adom a 
juhokért.

16 Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem 
ebbõl az akolból valók: azokat is elõ kell 
hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és 
lészen egy akol [és] egy pásztor.

17 Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem 
az én életemet, hogy újra felvegyem azt.

RÓMAIAKHOZ 11:15 Mert ha az õ 
elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda 
[lesz] a felvételök hanemha élet a halálból?

RÓMAIAKHOZ 11:25 Mert nem akarom, 
hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, 
hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a 

megkeményedés Izráelre nézve [csak] részben 
történt, a meddig a pogányok teljessége 
bemegyen.

26 És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg 
van írva: Eljõ Sionból a Szabadító, és elfordítja 
Jákóbtól a gonoszságokat:

2 KORINTUSI 6:16 Vagy mi egyezése 
Isten templomának bálványokkal? Mert ti az 
élõ Istennek temploma vagytok, a mint az 
Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük 
járok; és leszek nékik Istenök, és õk én népem 
lesznek.

KOLOSSÉIAKHOZ 2:9 Mert Õ benne 
lakozik az istenségnek egész teljessége testileg,

ZSIDÓKHOZ 12:22 Hanem járultatok 
Sion hegyéhez, és az élõ Istennek városához, a 
mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez,

23 Az elsõszülöttek seregéhez és egyházához, a kik 
be vannak írva a mennyekben, és mindenek 
bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez,

JELENÉSEK 21:3  És hallék nagy 
szózatot, a mely ezt mondja vala az égbõl: Ímé 
az Isten sátora az emberekkel van, és velök 
lakozik, és azok az õ népei lesznek, és maga az 
Isten lesz velök, az õ Istenök.

JELENÉSEK 21:22 És templomot nem 
láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten 
annak temploma, és a Bárány.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; 1 Mózes 17:7; 2 Mózes 31:13; 5 Mózes 
30:1-10; 2 Sámuel 23:5; Zsoltárok 126:1-6; Ézsaiás 9:6,7; Ézsaiás 

27:6,12,13; Ézsaiás 40:11; Ézsaiás 43:5,6; Ézsaiás 49:8-26; Ézsaiás 
55:3,4; Ézsaiás 59:20,21; Ézsaiás 60:21,22; Jeremiás 16:14-17; 

Jeremiás 23:3-8; Jeremiás 30:3,8-11,17-22; Jeremiás 31:8-10,27,32-
40; Jeremiás 32:37-44; Jeremiás 33:7-26; Jeremiás 50:4,5; Ezékiel 

11:11-16; Ezékiel 14:11; Ezékiel 20:12,43; Ezékiel 28:25,26; Ezékiel 
34:13,23-25; Ezékiel 36:23-31,36-38; Ezékiel 38:23; Ezékiel 39:7; 

Ezékiel 43:7-9; Dániel 2:44,45; Hóseás 1:11; Hóseás 2:18-23; 
Hóseás 3:4,5; Hóseás 14:5-8; Ámos 9:14,15; Abdiás 1:17-21; Mikeás 
5:2-4,8,12,13; Jóel 3:20; Zakariás 2:2-6; Zakariás 6:12,13; Zakariás 
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8:4,5; Zakariás 13:1,2; Zakariás 14:11,21; 1 Korintusi 1:30; 1 
Tesszalonika 5:23; Efézusiakhoz 5:25,26.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.

EZÉKIEL 38:16 És feljössz az én népem, 
Izráel ellen, mint a felleg, hogy beborítsd 
a földet, az utolsó idõkben lészen ez, 
és hozlak téged az én földemre, hogy a 
pogányok megismerjenek engem, mikor 
megszentelem magamat rajtad az õ 
szemök láttára, Góg!

ZAKARIÁS 12:9  És azon a napon lesz, hogy 
kész leszek elveszteni minden pogányt, a kik 
Jeruzsálemre támadnak;

2 TIMÓTEUSHOZ 3:1 Azt pedig tudd meg, 
hogy az utolsó napokban nehéz idõk állanak be.

Lásd még: #1; #4; Ézsaiás 2:2; Ezékiel 36:23; Ezékiel 38:8,23; 
Ezékiel 39:21; Dániel 10:14; Mikeás 4:1; 7:15-17.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.

EZÉKIEL 38:18 És lészen azon a napon, a 
mely napon Góg eljõ Izráel földje ellen, 
ezt mondja az Úr Isten, felszáll haragom 
orromban.

ZAKARIÁS 12:9  És azon a napon lesz, hogy 
kész leszek elveszteni minden pogányt, a kik 
Jeruzsálemre támadnak;

ZSIDÓKHOZ 12:29 Mert a mi Istenünk 
megemésztõ tûz.

Lásd még: Ezékiel 36:5,6; Zsoltárok 18:7,8; Zsoltárok 89:46.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.

EZÉKIEL 38:19 És féltõ szerelmemben, 
búsulásom tüzében szólok: Bizony azon 
a napon nagy földindulás lesz Izráel 
földjén.

ZSIDÓKHOZ 12:26 Kinek szava akkor 
megrendítette a földet, most pedig ígéretet 
tesz, mondván: Még egyszer megrázom 
nemcsak a földet, hanem az eget is.

JELENÉSEK 11:13 És lõn 
abban az órában nagy földindulás, és a 
városnak tizedrésze elesék; és megöleték a 
földindulásban hétezer ember neve; és a 
többiek megrémülének, és a menny Istenének 
adának dicsõséget.

Lásd még: Ézsaiás 42:13; Ezékiel 39:25; Jóel 2:18; Jóel 3:16; Aggeus 
2:6,7,21,22; Zakariás 1:14; Zakariás 14:3-5; Jelenések 16:10.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.

EZÉKIEL 38:20 És megremegnek elõttem 
a tenger halai és az ég madarai és a 
mezõ vadai és a földön csúszó-mászó 
mindenféle állatok és minden ember a 
föld színén; és leszakadnak a hegyek, és 
leesnek a meredek kõsziklák, és minden 
fal a földre hull.

JELENÉSEK 6:12  Azután látám, 
mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé 
nagy földindulás lõn, és a nap feketévé lõn 
mint a szõrzsák, és a hold egészen olyan lõn, 
mint a vér;

13 És az ég csillagai a földre hullának, miképen 
a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor 

EZÉKIEL

ezékiel 38ezékiel 37 & 38



311

nagy szél rázza.

Lásd még: #6; Ézsaiás 30:25; Jeremiás 4:23-26; Hóseás 4:3; Zakariás 
14:3-5.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.

EZÉKIEL 38:21 És elõhívom ellene minden 
hegyem felõl a fegyvert, ezt mondja az 
Úr Isten; egyiknek fegyvere a másik ellen 
lészen.

22 És törvénykezem vele döghalállal és 
vérrel; és ömlõ záporesõt, jégesõ köveit, 
tüzet és kénkövet, mint esõt bocsátok reá 
és seregére s a sok népre, a mely vele lesz.

HAGGAI 2:22 És felforgatom az országok 
királyi székét, és elfogyasztom a pogány 
országok erejét, és felforgatom a szekeret és a 
benne ülôket, és lehullanak a lovak és a rajtok 
ülôk: kiki az ô atyjafiának fegyvere által.

 23 Azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, 
felveszlek téged Zorobábel, Sealtiélnek fia én 
szolgám, azt mondja az ùr, és olyanná teszlek, 
mint egy pecsétgyürû, mert téged választottalak 
el, azt mondja a Seregeknek Ura.

JELENÉSEK 11:19 És megnyilatkozék 
az Isten temploma a mennyben, és 
megláttaték az õ szövetségének ládája az 
õ templomában; és lõnek villámlások és 
szózatok és mennydörgések, és földindulás és 
nagy jégesõ.

JELENÉSEK 16:21 És nagy jégesõ, 
mint egy-egy tálentom, szálla az égbõl az 
emberekre; és káromlák az Istent az emberek 
a jégesõ csapásáért; mert annak csapása felette 
nagy.

Lásd még: #6; Zsoltárok 11:6; Ézsaiás 28:17; Ézsaiás 29:6; Ézsaiás 
54:17; Jeremiás 25:31; Ezékiel 13:11; Zakariás 12:2,9.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

EZÉKIEL 38:23 És nagynak s szentnek 
mutatom, és megjelentem magamat 
a pogányok sokasága elõtt, hogy 
megtudják, hogy én vagyok az Úr!

MÁTÉ 24:35 Az ég és a föld elmúlnak, de 
az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.

2 TESSZALONIKA 1:7 Néktek pedig, a kik 
szorongattattok, nyugodalommal mivelünk 
együtt, a mikor megjelenik az Úr Jézus az 
égbõl az õ hatalmának angyalaival.

8 Tûznek lángjában, ki bosszút áll azokon, 
a kik nem ismerik az Istent, és a kik nem 
engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus 
evangyéliomának.

ZSIDÓKHOZ 12:26 Kinek szava akkor 
megrendítette a földet, most pedig ígéretet 
tesz, mondván: Még egyszer megrázom 
nemcsak a földet, hanem az eget is.

27 Az a „még egyszer” pedig jelenti az állhatatlan 
dolgoknak mint teremtményeknek 
megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok 
maradjanak meg.

28 Annakokáért mozdíthatatlan országot 
nyervén, legyünk háládatosak, melynél 
fogva szolgáljunk az Istennek tetszõ módon 
kegyességgel és félelemmel.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
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E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

JELENÉSEK 15:3    És énekelik vala Mózesnek 
az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak 
énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak 
a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak 
és igazak a te útaid, óh szentek Királya!

4 Ki ne félne téged, Uram! és [ki] ne dicsõítené 
a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. 
Mert eljõnek mind a pogányok és lehajolnak 
elõtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká 
lettek.

JELENÉSEK 19:1    És ezek után hallám 
mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az 
égben, a mely ezt mondja vala: Aleluja! az 
idvesség és a dicsõség, és a tisztesség és a 
hatalom az Úré, a mi Istenünké!

2 Mert igazak és igazságosak az õ ítéletei, és azt a 
nagy paráznát, a mely a földet megrontotta az 
õ paráznaságával, elítélte, és megbosszúlta az õ 
szolgáinak vérét annak kezén.

3 És másodszor is mondának: Aleluja! és: Annak 
füstje felmegy örökkön örökké.

4 És leborula a huszonnégy Vén és a négy lelkes 
állat, és imádá az Istent, a ki a királyiszékben 
ül vala, mondván: Ámen! Aleluja!

5 És a királyiszéktõl szózat jöve ki, a mely ezt 
mondja vala: Dícsérjétek a mi Istenünket 
mindnyájan õ szolgái, a kik félitek õt, 
kicsinyek és nagyok!

6 És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és 
mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erõs 
mennydörgések szavát, mondván: Aleluja! 
mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a 
mindenható.

JELENÉSEK 21:1    Ezután láték új eget és új 

földet; mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt 
vala; és a tenger többé nem vala.

Lásd még: #1; #5; #6; Ezékiel 36:23; Ezékiel 37:28; 2 Péter 3:10,11.

E27 Új szívet és új lelket.
G04 A Messiás kitölteti a Szellemét.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

EZÉKIEL 39:6 És bocsátok tüzet Mágógra 
és azokra, a kik a szigeteken bátorságosan 
laknak, hogy megtudják, hogy én vagyok 
az Úr.

7 És az én szent nevemet megismertetem 
az én népem, Izráel között, s többé nem 
hagyom megfertéztetni szent nevemet; és 
megtudják a pogányok, hogy én, az Úr, 
szent vagyok Izráelben!

8 Ímé, eljött és meglett, ezt mondja az Úr 
Isten; ez az a nap, a melyrõl szólottam.

21 És megmutatom az én dicsõségemet a 
pogányok között, és meglátják mindazok 
a pogányok az én ítéletemet, melyet 
cselekedtem, és az én kezemet, melyet 
rájok vetettem.

22 És megtudja Izráel háza, hogy én vagyok 
az Úr, az õ Istenök, attól a naptól fogva és 
azután.

23 És megtudják a pogányok, hogy az 
õ vétke miatt vitetett fogságra Izráel 
háza, mivelhogy elpártolt tõlem, s én 
elrejtettem orczámat tõle; azért adtam õt 
ellenségei kezébe, és hullottak el fegyver 
miatt mindnyájan.

24 Az õ tisztátalanságuk s bûneik szerint 
cselekedtem velök, és elrejtettem 

EZÉKIEL

ezékiel 38 & 39ezékiel 38



313

orczámat tõlök.
25 Azért így szól az Úr Isten: Most már haza 

hozom Jákób foglyait, és megkegyelmezek 
Izráel egész házának, s féltõ szerelemre 
gyulladok szent nevemért.

26 És elfelejtik gyalázatukat és minden 
vétköket, melylyel vétkeztek ellenem, 
mikor laknak földjökön bátorságosan, és 
[õket] senki sem rettegteti.

27 Mikor visszahozom õket a népek közül, 
és egybegyûjtöm õket ellenségeik 
földjeirõl, akkor megszentelem magamat 
bennök sok nép szeme láttára.

28 És megtudják, hogy én vagyok az Úr, 
az õ Istenök, ki fogságra vittem õket a 
pogányok közé, majd egybegyûjtém õket 
földjökre, és senkit közülök többé ott 
nem hagyok.

29 És többé el nem rejtem orczámat tõlök, 
mivelhogy kiöntöttem lelkemet Izráel 
házára, ezt mondja az Úr Isten.

JÓEL 2:28 És lészen azután, hogy 
kiöntöm lelkemet minden testre, és 
prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek 
álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat 
látnak.

29 Sõt még a szolgákra és szolgálóleányokra is 
kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.

JÁNOS 17:3 Az pedig az örök élet, hogy 
megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, 
és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.

APOSTOLOK 2:33 Annakokáért az 
Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a 
megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, 
kitöltötte ezt, a mit ti most láttok és hallotok.

RÓMAIAKHOZ 9:6 Nem lehet pedig, 

hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert 
nem mindnyájan izráeliták azok, kik Izráeltõl 
valók;

7 Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám 
magvából valók; hanem: Izsákban neveztetik 
néked a te magod.

8 Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az 
ígéret fiait tekinti magul.

RÓMAIAKHOZ 11:1 Mondom tehát: 
Avagy elvetette-é Isten az õ népét? Távol 
legyen; mert én is izráelita vagyok, az 
Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségébõl 
való.

2 Nem vetette el Isten az õ népét, melyet eleve 
ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az 
írás Illésrõl? a mint könyörög Istenhez Izráel 
ellen, mondván:

3 Uram, a te prófétáidat megölték, és a te 
oltáraidat lerombolták; és csak én egyedül 
maradtam, és engem is halálra keresnek.

4 De mit mond néki az isteni felelet? 
Meghagytam magamnak hétezer embert, a kik 
nem hajtottak térdet a Baálnak.

5 Ekképen azért most is van maradék a 
kegyelembõl való választás szerint.

6 Hogyha pedig kegyelembõl, akkor nem 
cselekedetekbõl: különben a kegyelem 
nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig 
cselekedetekbõl, akkor nem kegyelembõl: 
különben a cselekedet nem volna többé 
cselekedet.

7 Micsoda tehát? A mit Izráel keres, 
azt nem nyerte meg: a választottak 
ellenben megnyerték, a többiek pedig 
megkeményíttettek:

RÓMAIAKHOZ 11:26 És így az egész 
Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljõ 
Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a 
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gonoszságokat:
27 És ez nékik az én szövetségem, midõn 

eltörlöm az õ bûneiket.
28 Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti 

érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek 
az atyákért.

29 Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai 
és az õ elhívása.

30 Mert miképen ti egykor engedetlenkedtetek az 
Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek 
az õ engedetlenségök miatt:

31 Azonképen õk is most engedetlenkedtek, 
hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán õk is 
irgalmasságot nyerjenek;

Lásd még: #1; #2; #3; #5; Ezékiel 40-48; Apostolok 2:14-18; János 
3:24.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

EZÉKIEL 47:6 És monda nékem: Láttad-é, 
embernek fia? És visszavezete engem a 
folyó partján.

7 És mikor visszatértem, ímé, a folyó 
partján igen sok fa vala mindkét felõl.

8 És mondá nékem: Ez a víz a keleti tájékra 
foly ki, és a lapáczra megyen alá, és a 
tengerbe megyen be, a tengerbe szakad, és 
meggyógyul a víz.

9 És lészen, hogy minden élõ állat, a mely 
nyüzsög, valahova e folyam bemegyen, 
élni fog; és a halaknak nagy bõségök 
lészen, mert ez a víz bement oda, és azok 
meggyógyulnak, és él minden, valahova e 
folyó bement.

10 És lészen, hogy halászok állanak rajta 
Éngeditõl Énegláimig: varsák kivetõ helye 
lészen; nemök szerint lesznek benne a 
halak, mint a nagy tenger halai, nagy 

bõséggel.
11 Mocsarai és tócsái pedig nem gyógyulnak 

meg, só helyei lesznek.
12 És a folyó mellett, mind a két partján 

mindenféle ennivaló [gyümölcs] 
fája nevekedik fel; leveleik el nem 
hervadnak és gyümölcseik el nem 
fogynak; havonként új meg új 
gyümölcsöt teremnek, mert vizök onnét 
a szenthelybõl foly ki; és gyümölcsük 
eledelre és leveleik orvosságra valók.

EZÉKIEL 47:13-23

MÁTÉ 4:18 Mikor pedig a galileai tenger 
mellett jár vala Jézus, láta két testvért, Simont, 
a kit Péternek neveznek, és Andrást az õ 
testvérét, a mint a tengerbe hálót vetnek vala; 
mert halászok valának.

19 És monda nékik: Kövessetek engem, és azt 
mívelem, hogy embereket halásszatok.

20 Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, 
követék õt.

MÁTÉ 13:47 Szintén hasonlatos a 
mennyeknek országa a tengerbe vetett 
gyalomhoz, a mely mindenféle fajtát 
összefogott;

48 Melyet, minekutána megtelt, a partra vontak 
a halászok, és leülvén, a jókat edényekbe 
gyûjtötték, a hitványakat pedig kihányták.

49 Így lesz a világ végén is: Eljõnek majd az 
angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az 
igazak közül.

JELENÉSEK 22:1  És megmutatá 
nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely 
ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a 
Báránynak királyiszékébõl jõvén ki

2 Az õ utczájának közepén. És a folyóvízen 
innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét 
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gyümölcsöt terem vala, minden hónapban 
meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok 
gyógyítására valók.

Lásd még: #1; #2; #5; 1 Mózes 2:10; 4 Mózes 34:1-12; Zsoltárok 
65:10; Ézsaiás 43:19,20.
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H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H10 Az örök, békés Királyságról szóló 

prófécia.

DÁNIEL 2:34 Nézed vala, a míg egy kõ 
leszakada kéz [érintése] nélkül, és letöré 
azt az [álló]képet vas- és cseréplábairól, és 
darabokra zúzá azokat.

35 Akkor egygyé zúzódék a vas, cserép, réz, 
ezüst és arany, és lõnek mint a nyári 
szérûn a polyva, és felkapá azokat a szél, 
és helyöket sem találák azoknak. Az a kõ 
pedig, a mely leüté az [álló]képet nagy 
hegygyé lõn, és betölté az egész földet.

44 És azoknak a királyoknak idejében 
támaszt az egek Istene birodalmat, 
mely soha örökké meg nem romol, és 
ez a birodalom más népre nem száll át 
[hanem] szétzúzza és elrontja mindazokat 
a birodalmakat, maga pedig megáll 
örökké.

45 Minthogy láttad, hogy a hegyrõl kõ 
szakad vala le kéz [érintése] nélkül, és 
szétzúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt 
és aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg 
a királynak, a mi majd ezután lészen; és 
igaz az álom, és bizonyos annak értelme.

2 SÁMUEL 7:16 És állandó lészen a te házad, 
és a te országod mindörökké tiéd lészen, [és] a 
te trónod erõs lészen mindörökké.

ÉZSAIÁS 9:6 Mert egy gyermek születik 
nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ 
vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, 
tanácsosnak, erõs Istennek, örökkévalóság 
atyjának, békesség fejedelmének!

7 Uralma növekedésének és békéjének nem 
lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, 

hogy fölemelje és megerõsítse azt jogosság és 
igazság által mostantól mindörökké. A seregek 
Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!

MÁTÉ 26:29 Mondom pedig néktek, hogy: 
Mostantól fogva nem iszom a szõlõtõkének 
ebbõl a termésébõl mind ama napig, a mikor 
újan iszom azt veletek az én Atyámnak 
országában.

LUKÁCS 1:32 Ez nagy lészen, és a 
Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az 
Úr Isten a Dávidnak, az õ atyjának, királyi 
székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

JÁNOS 18:36 Felele Jézus: Az én országom 
nem e világból való. Ha e világból való volna 
az én országom, az én szolgáim vitézkednének, 
hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én 
országom nem innen való.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

JELENÉSEK 12:10 És hallék nagy 
szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: 
Most lett meg az idvesség és az erõ, és a mi 
Istenünknek országa, és az õ Krisztusának 
hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója 
levettetett, ki vádolja vala õket éjjel és nappal 
a mi Istenünk elõtt.

Lásd még: #1.
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B03. A Messias az Emberfia.
H01 A Messiás visszatérése meg lett 

jövendölve.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H10 Az örök, békés Királyságról szóló 

prófécia.
H11 A Messiás megdicsoül.

DÁNIEL 7:13 Látám éjszakai látásokban, 
és ímé az égnek felhõiben mint valami 
emberfia jõve; és méne az öreg korúhoz, és 
eleibe vivék õt.

14 És ada néki hatalmat, dicsõséget és 
országot, és minden nép, nemzet és nyelv 
néki szolgála; az õ hatalma örökkévaló 
hatalom, a mely el nem múlik, és az õ 
országa meg nem rontatik.

18 De a magasságos [egek]nek szentei veszik 
majd az országot, és bírják az országot 
örökké és örökkön örökké.

22 Mígnem eljöve az öreg korú, és az ítélet 
adaték a magasságos [egek] szenteinek; 
és az idõ eljöve, és elvevék az országot a 
szentek.

27 Az ország pedig és a hatalom és az 
egész ég alatt levõ országok nagysága 
átadatik a magasságos [egek] szentei 
népének; az õ országa örökkévaló ország, 
és minden hatalmasság néki szolgál és 
engedelmeskedik.

MÁTÉ 11:27 Mindent nékem adott át az 
én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az 
Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és 
a kinek a Fiú akarja megjelenteni.

MÁTÉ 24:30 És akkor feltetszik az ember 

Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden 
nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát 
eljõni az ég felhõiben nagy hatalommal és 
dicsõséggel.

MÁTÉ 25:31 Mikor pedig eljõ az embernek 
Fia az õ dicsõségében, és õ vele mind a szent 
angyalok, akkor beül majd az õ dicsõségének 
királyiszékébe.

MÁTÉ 26:64 Monda néki Jézus: Te 
mondád. Sõt mondom néktek: Mostantól 
fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az 
Istennek hatalmas jobbján, és eljõni az égnek 
felhõiben.

MÁTÉ 28:18 És hozzájuk menvén Jézus, 
szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden 
hatalom mennyen és földön.

19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká 
minden népeket, megkeresztelvén õket 
az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek 
nevében,

20 Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, 
a mit én parancsoltam néktek: és ímé én 
ti veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig. Ámen!

LUKÁCS 10:22 Mindent nékem adott az én 
Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak 
az Atya; és kicsoda az Atya, hanem [csak] a 
Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.

LUKÁCS 21:27 És akkor meglátják az 
embernek Fiát eljõni a felhõben, hatalommal 
és nagy dicsõséggel.

JÁNOS 3:35 Az Atya szereti a Fiút, és az õ 
kezébe adott mindent.
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JÁNOS 5:22 Mert az Atya nem ítél senkit, 
hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;

23 Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként 
tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem 
tiszteli az Atyát, a ki elküldte õt.

JÁNOS 5:27 És hatalmat ada néki az 
ítélettételre is, mivelhogy embernek fia.

EFÉZUSIAKHOZ 1:19 És mi az Õ 
hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik 
hiszünk, az Õ hatalma erejének ama munkája 
szerint,

20 A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor 
feltámasztotta Õt a halálból, és ültette Õt a 
maga jobbjára a mennyekben.

21 Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon 
és erõn és uraságon és minden néven, mely 
neveztetik nemcsak e világon, hanem a 
következendõben is:

22 És mindeneket vetett az Õ lábai alá, 
és Õt tette mindeneknek fölötte az 
anyaszentegyháznak fejévé,

2 TIMÓTEUSHOZ 2:12 Ha tûrünk, vele 
együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, õ 
is megtagad minket;

ZSIDÓKHOZ 12:28 Annakokáért 
mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk 
háládatosak, melynél fogva szolgáljunk 
az Istennek tetszõ módon kegyességgel és 
félelemmel.

JELENÉSEK 1:7 Ímé eljõ a felhõkkel; és 
minden szem meglátja õt, még a kik õt által 
szegezték is; és siratja õt e földnek minden 
nemzetsége. Úgy van. Ámen.

JELENÉSEK 2:26     És a ki gyõz, és a ki 

mindvégig megõrzi az én cselekedeteimet, 
annak hatalmat adok a pogányokon;

27 És uralkodik rajtuk vasvesszõvel, mint a 
fazekas edényei széttöretnek; a miképen én is 
vettem az én Atyámtól:

JELENÉSEK 5:9 És éneklének új éneket, 
mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet 
és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, 
és megváltottál minket Istennek a te véred 
által, minden ágazatból és nyelvbõl és népbõl 
és nemzetbõl,

10 És tettél minket a mi Istenünknek királyokká 
és papokká; és uralkodunk a földön.

JELENÉSEK 20:6    Boldog és szent, a kinek 
része van az elsõ feltámadásban: ezeken 
nincs hatalma a második halálnak; hanem 
lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és 
uralkodnak õ vele ezer esztendeig.

JELENÉSEK 22:5     És ott éjszaka nem lesz; és 
nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; 
mert az Úr Isten világosítja meg õket, és 
országolnak örökkön örökké.

Lásd még: #1; #5; Zsoltárok 8:7; Ezékiel 1:26; Máté 13:41; Márk 
14:61,62; János 3:13; János 12:34; Apostolok 2:33-36; 1 Péter 3:22; 

Jelenések 14:14.

E26 A Messiás megváltja az embereket.

DÁNIEL 9:24 Hetven hét szabatott 
a te népedre és szent városodra, hogy 
vége szakadjon a gonoszságnak és 
bepecsételtessék a bûn, és hogy eltöröltessék 
a hamisság és elhozassék az örök igazság, és 
bepecsételtessék a látomás és a próféták, és 
felkenettessék a Szentek szente.
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MÁTÉ 1:21 Szûl pedig fiat, és nevezd 
annak nevét Jézusnak, mert õ szabadítja meg 
az õ népét annak bûneibõl.

MÁTÉ 11:13 Mert a próféták mindnyájan 
és a törvény Jánosig prófétáltak vala.

LUKÁCS 4:18 Az Úrnak lelke [van] én 
rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a 
szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, 
elküldött, hogy a töredelmes szívûeket 
meggyógyítsam, hogy a foglyoknak 
szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek 
megnyilását, hogy szabadon bocsássam a 
lesujtottakat,

19 Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.
20 És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és 

leüle. És a zsinagógában mindenek szemei õ 
reá valának függesztve.

21 Õ pedig kezde hozzájuk szólani: Ma 
teljesedett be ez [az] Írás a ti hallástokra.

LUKÁCS 24:25 És õ monda nékik: Óh 
balgatagok és rest szívûek mindazoknak 
elhivésére, a miket a próféták szóltak!

26 Avagy nem ezeket kellett-é szenvedni 
a Krisztusnak, és úgy menni be az õ 
dicsõségébe?

27 És elkezdvén Mózestõl és minden prófétáktól 
fogva, magyarázza vala nékik minden 
írásokban, a mik õ felõle megirattak.

JÁNOS 1:41 A kettõ közül, a kik Jánostól 
[ezt] hallották és õt követték vala, András volt 
az egyik, a Simon Péter testvére.

APOSTOLOK 3:22 Mert Mózes ezt 
mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt 
néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai 
közül, mint engem; azt hallgassátok 

mindenben, a mit csak szólánd néktek.

RÓMAIAKHOZ 5:10 Mert ha, mikor 
ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel 
az õ Fiának halála által, sokkal inkább 
megtartatunk az õ élete által minekutána 
megbékéltünk vele.

2 KORINTUSI 5:18 Mindez 
pedig Istentõl van, a ki minket magával 
megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki 
nékünk adta a békéltetés szolgálatát;

19 Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban 
megbékéltette magával a világot, nem 
tulajdonítván nékik az õ bûneiket, és reánk 
bízta a békéltetésnek ígéjét.

20 Krisztusért járván tehát követségben, mintha 
Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, 
béküljetek meg az Istennel.

21 Mert azt, a ki bûnt nem ismert, bûnné tette 
értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk õ 
benne.

FILIPPIEKHEZ 3:9 És találtassam Õ 
benne, mint a kinek nincsen saját igazságom 
a törvénybõl, hanem van igazságom a 
Krisztusban való hit által, Istentõl való 
igazságom a hit alapján:

KOLOSSÉIAKHOZ 2:14 Az által, hogy 
eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló 
kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt 
eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;

ZSIDÓKHOZ 1:8 Ámde a Fiúról [így]: 
A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. 
Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.

ZSIDÓKHOZ 7:26 Mert ilyen fõpap 
illet vala minket, szent, ártatlan, szeplõtelen, 
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a bûnösöktõl elválasztott, és a ki az egeknél 
magasságosabb lõn,

ZSIDÓKHOZ 10:14 Mert egyetlenegy 
áldozatával örökre tökéletesekké tette a 
megszentelteket.

1 JÁNOS 3:8 A ki a bûnt cselekszi az 
ördögbõl van; mert az ördög kezdettõl fogva 
bûnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek 
Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

Lásd még: 3 Mózes 25:8; 4 Mózes 14:35; Zsoltárok 45:8; Ézsaiás 
53:10,11; Ézsaiás 56:1; Ézsaiás 61:1; Jeremiás 23:5,6; Ezékiel 4:6; 
Lukács 24:44,45; 1 Korintusi 1:30; 2 Korintusi 5:21; Kolosséiakhoz 

1:20; Zsidókhoz 2:17; Zsidókhoz 9:11-14,26; Jelenések 14:6.

A07 O lesz Izrael Messiása.
F01 A Messiás halála meg lett jövendölve.
F04 A Messiás elutasításának 

következményei.

DÁNIEL 9:25 Tudd meg azért és vedd 
eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felõl 
való szózat keletkezésétõl a Messiás- 
fejedelemig hét hét és hatvankét hét 
van és újra megépíttetnek az utczák és 
a kerítések, még pedig viszontagságos 
idõkben.

ÉZSAIÁS 55:4 Ímé, bizonyságul adtam 
õt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul 
népeknek.

MÁRK 13:14 Mikor pedig látjátok a 
pusztító utálatosságot, a melyrõl Dániel 
próféta szólott, ott állani, a hol nem kellene 
(a ki olvassa, értse meg), akkor a kik Júdeában 
lesznek, fussanak a hegyekre;

JÁNOS 1:41 A kettõ közül, a kik Jánostól 
[ezt] hallották és õt követték vala, András volt 
az egyik, a Simon Péter testvére.

APOSTOLOK 3:15 Az életnek 
fejedelmét pedig megölétek; kit az Isten 
feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk 
bizonyságai.

APOSTOLOK 5:31 Ezt az Isten 
fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, 
hogy adjon az Izráelnek bûnbánatot és 
bûnöknek bocsánatát.

Lásd még: Ézsaiás 9:6; Mikeás 5:2; Máté 24:15; János 4:25.

F01 A Messiás halála meg lett jövendölve.

DÁNIEL 9:26 A hatvankét hét mulva 
pedig kiirtatik a Messiás és senkije 
sem lesz. És a várost és a szenthelyet 
elpusztítja a következõ fejedelem népe; és 
vége lesz [mintegy] vízözön által, és végig 
tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.

ÉZSAIÁS 53:8 A fogságból és ítéletbõl 
ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, 
hogy kivágatott az élõk földébõl, hogy népem 
bûnéért lõn rajta vereség?!

MÁTÉ 24:2 Jézus pedig monda nékik: 
Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom 
néktek: Nem marad itt kõ kövön, mely le nem 
romboltatik.

MÁRK 9:12 Õ pedig felelvén, monda 
nékik: Illés ugyan elõbb eljövén helyre állít 
mindent; de hogyan van az embernek Fiáról 
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megírva, hogy sokat kell szenvednie és 
megvettetnie?

MÁRK 13:2 Jézus pedig felelvén, monda 
néki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem 
marad kõ kövön, a mely le nem romboltatik.

LUKÁCS 21:24 És elhullanak fegyvernek 
éle által, és fogva vitetnek minden pogányok 
közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a 
pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje.

LUKÁCS 24:26 Avagy nem ezeket kellett-é 
szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az õ 
dicsõségébe?

LUKÁCS 24:46 És monda nékik: Így van 
megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, 
és feltámadni a halálból harmadnapon:

JÁNOS 11:51 Ezt pedig nem magától 
mondta: hanem mivelhogy abban az 
esztendõben fõpap vala, jövendõt monda, 
hogy Jézus meg fog halni a népért;

52 És nemcsak a népért, hanem azért is, hogy az 
Istennek elszéledt gyermekeit egybegyûjtse.

JÁNOS 12:32 És én, ha felemeltetem e 
földrõl, mindeneket magamhoz vonszok.

33 Ezt pedig azért mondá, hogy megjelentse, 
milyen halállal kell meghalnia.

34 Felele néki a sokaság: Mi azt hallottuk 
a törvénybõl, hogy a Krisztus örökké 
megmarad: hogyan mondod hát te, hogy az 
ember Fiának fel kell emeltetnie? Kicsoda ez 
az ember Fia?

Lásd még: Lukács 19:43,44; Lukács 21:6; 1 Péter 2:24; 1 Péter 3:18.

F04 A Messiás elutasításának következményei.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

DÁNIEL 9:27 És egy héten át sokakkal 
megerõsíti a szövetséget, de a hét felén 
véget vet a véres áldozatnak és az 
ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán 
pusztít, a míg az enyészet és a mi 
elhatároztatott, a pusztítóra szakad.

MÁTÉ 24:14 És az Isten országának ez az 
evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, 
bizonyságul minden népnek; és akkor jõ el a vég.

15 Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító 
utálatosság, a melyrõl Dániel próféta szólott, 
ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):

MÁRK 13:14 Mikor pedig látjátok a pusztító 
utálatosságot, a melyrõl Dániel próféta szólott, ott 
állani, a hol nem kellene (a ki olvassa, értse meg), 
akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;

LUKÁCS 21:20 Mikor pedig látjátok 
Jeruzsálemet hadseregektõl körülvéve, akkor 
tudjátok meg, hogy elközelgett az õ elpusztulása.

21 Akkor a kik Júdeában [lesznek,] fussanak a 
hegyekre; és a kik annak közepette, menjenek ki 
abból; és a kik a mezõben, ne menjenek be abba.

22 Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy 
beteljesedjenek mind azok, a mik megírattak.

23 Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak 
azokban a napokban; mert nagy szükség lesz e 
földön, és harag e népen.

24 És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva 
vitetnek minden pogányok közé; és Jeruzsálem 
megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik 
a pogányok ideje.

Lásd még: 5 Mózes 4:26-28; 5 Mózes 28:15; 5 Mózes 31:28,29; 
Ézsaiás 10:22,23; Ézsaiás 28:22; Dániel 8:13; Dániel 11:36; Dániel 

12:11; 1 Tesszalonika 2:14-16.
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B18 A Messiás szentsége, szépsége és 
dicsosége.

DÁNIEL 10:5 És felemelém szemeimet, és 
látám, és ímé: egy férfiú, gyolcsba öltözve, 
és dereka ufázi aranynyal övezve.

6 És teste olyan mint a társiskõ, és orczája 
olyan mint a villám, és szemei olyanok 
mint az égõ szövétnekek, karjai és 
lábatája mint az izzó ércznek színe, és az 
õ beszédének szava olyan, mint a sokaság 
zúgása.

JELENÉSEK 1:13     És a hét gyertyatartó között 
hasonlót az ember Fiához, bokáig érõ ruhába 
öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve.

14 Az õ feje pedig és a haja fehér vala, mint a 
fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, 
mint a tûzláng;

15 És a lábai hasonlók valának az izzó fényû 
érczhez, mintha kemenczében tüzesedtek 
volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok 
vizek zúgása.

16 Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a 
szájából kétélû éles kard jõ vala ki; és az õ orczája, 
mint a nap [a mikor] fénylik az õ erejében.

17 Mikor pedig láttam õt, leesém az õ lábaihoz, 
mint egy holt. És reám veté az õ jobbkezét, 
mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Elsõ és 
az Utolsó,

Lásd még: Máté 17:2; Lukács 9:29; Jelenések 19:12.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

DÁNIEL 12:1 És abban az idõben felkél 
Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped 

fiaiért áll, mert nyomorúságos idõ lesz, 
a milyen nem volt attól fogva, hogy nép 
kezdett lenni, mindezideig. És abban az 
idõben megszabadul a te néped; a ki csak 
beírva találtatik a könyvben.

ÉZSAIÁS 4:3 Ha elmosta az Úr Sion 
leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét 
eltisztítá belõle az ítélet lelkével, a megégetés 
lelkével:

MÁTÉ 24:21 Mert akkor nagy nyomorúság 
lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta 
mind ez ideig, és nem is lesz soha.

LUKÁCS 10:20 De azon ne örüljetek, hogy a 
lelkek néktek engednek; hanem inkább azon 
örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a 
mennyben.

JELENÉSEK 3:5 A ki gyõz, az fehér ruhákba 
öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet 
könyvébõl, és vallást teszek annak nevérõl az 
én Atyám elõtt és az õ angyalai elõtt.

JELENÉSEK 17:14 Ezek a Bárány ellen 
viaskodnak, és a Bárány meggyõzi õket, mert 
uraknak Ura és királyoknak Királya; és az õ vele 
való hivatalosok és választottak és hívek [is.]

Lásd még: #2; Zsoltárok 69:29; Ézsaiás 9:7; Ézsaiás 26:20,21; 
Jeremiás 30:7; Ezékiel 34:24; Dániel 9:25; Dániel 10:21; Márk 

13:19; Lukács 21:23,24; Filippiekhez 4:3; Jelenések 13:8; Jelenések 
16:17-21; Jelenések 19:11-16.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.

DÁNIEL 12:2 És sokan azok közül, a kik 
alusznak a föld porában, felserkennek, 
némelyek örök életre, némelyek pedig 
gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.
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MÁTÉ 25:31 Mikor pedig eljõ az embernek 
Fia az õ dicsõségében, és õ vele mind a szent 
angyalok, akkor beül majd az õ dicsõségének 
királyiszékébe.

32 És elébe gyûjtetnek mind a népek, és 
elválasztja õket egymástól, miként a pásztor 
elválasztja a juhokat a kecskéktõl.

33 És a juhokat jobb keze felõl, a kecskéket pedig 
bal keze felõl állítja.

34 Akkor ezt mondja a király a jobb keze felõl 
állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, 
örököljétek ez országot, a mely számotokra 
készíttetett a világ megalapítása óta.

APOSTOLOK 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 õt halottaiból.

RÓMAIAKHOZ 2:16 Azon a napon, 
melyen az Isten megítéli az emberek titkait az 
én evangyéliomom szerint a Jézus Krisztus által.

1 TESSZALONIKA 4:14 Mert ha hisszük, 
hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen 
az Isten is elõhozza azokat, a kik elaludtak, a 
Jézus által õ vele együtt.

JELENÉSEK 20:12 És látám a 
halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani 
az Isten elõtt; és könyvek nyittatának meg, 
majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az 
életnek [könyve;] és megítéltetének a halottak 
azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az õ 
cselekedeteik szerint.

Lásd még: #5; #6; Jób 19:25-27; Máté 22:32; Rómaiakhoz 9:21.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

DÁNIEL 12:3 Az értelmesek pedig 
fénylenek, mint az égnek fényessége; és a 
kik sokakat az igazságra visznek, miként 
a csillagok örökkön örökké.

MÁTÉ 13:43 Akkor az igazak fénylenek, 
mint a nap, az õ Atyjoknak országában. A 
kinek van füle a hallásra, hallja.

MÁTÉ 19:28 Jézus pedig monda nékik: 
Bizony mondom néktek, hogy ti, a kik 
követtetek engem, az újjá születéskor, a mikor 
az embernek Fia beül az õ dicsõségének királyi 
székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi 
székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét.

FILIPPIEKHEZ 2:16 Életnek beszédét 
tartván elébök; hogy dicsekedhessem majd a 
Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, 
sem nem fáradtam hiába.

17 De ha kiontatom is italáldozatként a ti hitetek 
áldozatánál és papiszolgálatánál, [mégis] 
örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal;

1 TESSZALONIKA 2:19 Mert kicsoda a mi 
reménységünk, örömünk és dicsekedésünk 
koronája? Avagy nem azok [lesztek-]é ti is a mi 
Urunk Jézus Krisztus elõtt az õ eljövetelekor?

20 Bizony ti vagytok a mi dicsõségünk és örömünk.

Lásd még: #1; Dániel 11:33,35; Lukács 1:16,17; 1 Korintusi 3:10; 
Efézusiakhoz 4:11.
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H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

HÓSEÁS 1:10 De mégis annyi lesz az 
Izráel fiainak száma, mint a tenger 
fövenye, a mely meg nem mérettethetik és 
meg nem számláltathatik; és lészen, hogy 
a hol az mondatott nékik: Nem vagytok 
az én népem, ez mondatik nékik: Élõ 
Istennek fiai!

11 És összegyûlnek Júda fiai és Izráel fiai 
együvé, és egy fejedelmet választanak, és 
feljõnek az országból, mert nagy lesz a 
Jezréel napja!

1 MÓZES 13:16 És olyanná tészem a te 
magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki 
megszámlálhatja a földnek porát, a te magod 
is megszámlálható lesz.

JÁNOS 11:52 És nemcsak a népért, hanem 
azért is, hogy az Istennek elszéledt gyermekeit 
egybegyûjtse.

APOSTOLOK 2:47 Dícsérve az Istent, 
és az egész nép elõtt kedvességet találva. Az 
Úr pedig minden napon szaporítja vala a 
gyülekezetet az idvezülõkkel.

RÓMAIAKHOZ 9:26 És lészen, hogy azon 
a helyen, a hol ez mondatott nékik: Ti nem 
vagytok az én népem, ott az élõ Isten fiainak 
fognak hívatni.

27 Ésaiás pedig ezt kiáltja Izráel felõl: Ha Izráel 
fiainak száma [annyi] volna is, mint a tenger 
fövenye, a maradék tartatik meg.

GALATÁKHOZ 3:27 Mert a kik 
Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust 
öltöztétek fel.

28 Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, 
sem szabad; nincs férfi, sem nõ; mert ti 
mindnyájan egyek vagytok a Krisztus 
Jézusban.

29 Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az 
Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint 
örökösök.

GALATÁKHOZ 6:15 Mert Krisztus 
Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a 
körülmetéletlenség nem használ semmit, 
hanem az új teremtés.

16 És a kik e szabály szerint élnek, békesség és 
irgalmasság azokon, és az Istennek Izráelén.

EFÉZUSIAKHOZ 1:10 Az idõk 
teljességének rendjére nézve, hogy ismét 
egybeszerkeszt magának mindeneket a 
Krisztusban, mind a melyek a mennyekben 
vannak, mind a melyek e földön vannak;

ZSIDÓKHOZ 11:12 Azért is egytõl, még 
pedig mintegy kihalttól annyian származtak, 
mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és 
mint a tenger partja mellett a fövény, mely 
megszámlálhatatlan.

13 Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve 
meg az ígéreteket, hanem [csak] távolról látva 
és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, 
hogy idegenek és vándorok a földön.

JELENÉSEK 7:4 És hallám a megpecsételtek 
számát: Száznegyvennégyezer, az Izráel fiainak 
minden nemzetségébõl elpecsételve.

Lásd még: #1; #2; #3; 1 Mózes 32:12; Ézsaiás 43:5,6; Ézsaiás 49:17-
26; Ézsaiás 54:1-3; Ézsaiás 60:4-22; Ézsaiás 66:20-22; Hóseás 2:23.
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B20 A Király szeretete a népe iránt.
E20 A Messiás egy új szövetséget köt.
E23 A Messiás megtérésre ösztönzi a népét.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.
H10 Az örök, békés Királyságról szóló 

prófécia.

HÓSEÁS 2: 14  És onnan adom meg néki az 
ô szôlôjét és az Akor völgyét a reménység ajtaja 
gyanánt, és úgy énekel ott, mint ifjúságának 
idején és mint Égyiptomból lett feljövetelének 
napján.

15 És azon a napon, [ezt] mondja az Úr, így fogsz 
engem hívni: Én férjem, és nem hívsz engem 
többé [így:] Baálom.

16 És kiveszítem az õ szájából a Baálok 
neveit, hogy azoknak neve se említtessék 
többé.

17 És azon a napon frigyet szerzek nékik a 
mezei vadakkal, az égi madarakkal és a 
föld férgével, és az ívet, kardot és háborút 
eltörlöm e földrõl, és bátorságos lakozást 
adok nékik.

18 És eljegyezlek téged magamnak örökre, és 
pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel 
és irgalommal jegyezlek el.

19 Bizony, hittel jegyezlek el téged 
magamnak, és megismered az Urat.

20 És azon a napon meghallgatom, azt 
mondja az Úr, meghallgatom az egeket, 
azok pedig meghallgatják a földet;

21 A föld pedig meghallgatja a búzát 
és a mustot és az olajat; azok pedig 
meghallgatják Jezréelt.

22 És bevetem õt magamnak a földbe, és 
megkegyelmezek Ló-Rukhámának, és azt 
mondom Ló-Amminak: Én népem vagy 
te; õ pedig ezt mondja: Én Istenem!

ÉZSAIÁS 11:6 És lakozik a farkas a 
báránynyal, és a párducz a kecskefiúval 
fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és 
a kövér barom együtt lesznek, és egy kis 
gyermek õrzi azokat;

7 A tehén és medve legelnek, [és] együtt 
feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, 
szalmát eszik;

8 És gyönyörködik a csecsszopó a viperák 
lyukánál, és a csecstõl elválasztott a baziliskus 
lyuka felett terjengeti kezét:

ÉZSAIÁS 54:5 Mert férjed a te Teremtõd, 
seregeknek Ura az Õ neve, és megváltód 
Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének 
hívattatik.

HABAKUK 2:4 Ímé, felfuvalkodott, nem igaz 
õ benne az õ lelke; az igaz pedig az õ hite által 
él.

MÁTÉ 11:27 Mindent nékem adott át az 
én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az 
Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és 
a kinek a Fiú akarja megjelenteni.

JÁNOS 17:3 Az pedig az örök élet, hogy 
megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, 
és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.

RÓMAIAKHOZ 1:17 Mert az Istennek 
igazsága jelentetik ki abban hitbõl hitbe, 
miképen meg van írva: Az igaz ember pedig 
hitbõl él.

RÓMAIAKHOZ 9:24 A kikül el is hívott 
minket nemcsak a zsidók, hanem a pogányok 
közül is,

25 A mint Hóseásnál is mondja: Hívom a nem 
én népemet én népemnek; és a nem szerettet 
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szeretettnek.
26 És lészen, hogy azon a helyen, a hol ez 

mondatott nékik: Ti nem vagytok az én 
népem, ott az élõ Isten fiainak fognak hívatni.

RÓMAIAKHOZ 11:26 És így az egész 
Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljõ 
Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a 
gonoszságokat:

27 És ez nékik az én szövetségem, midõn 
eltörlöm az õ bûneiket.

2 KORINTUSI 11:2 Mert isteni 
buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek 
titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplõtlen 
szûzet állítsalak a Krisztus elé.

ZSIDÓKHOZ 8:11 És nem tanítja 
kiki az õ felebarátját és kiki az õ atyafiát, 
mondván: Ismerd meg az Urat; mert 
mindnyájan megismernek engem a kicsinytõl 
nagyig.

1 JÁNOS 5:20 De tudjuk [azt is,] hogy az 
Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, 
hogy megismerjük az igazat, és [hogy] mi 
az igazban, az õ Fiában, a Jézus Krisztusban 
vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.

JELENÉSEK 12:6      Az asszony pedig elfuta a 
pusztába, hol Istentõl készített helye van, hogy 
ott táplálják õt ezer kétszáz hatvan napig.

JELENÉSEK 12:14 De adaték az 
asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó 
elõl elrepüljön a pusztába az õ helyére, hogy 
tápláltassék ott ideig, idõkig, és az idõnek 
feléig.

JELENÉSEK 21:3      És hallék nagy szózatot, a 

mely ezt mondja vala az égbõl: Ímé az Isten 
sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és 
azok az õ népei lesznek, és maga az Isten lesz 
velök, az õ Istenök.

Lásd még: #1; #2; #5; 3 Mózes 26:40-45; 5 Mózes 26:17-19; 5 
Mózes 30:3-5; Ézsaiás 49:13-26; Ézsaiás 51:3; Jeremiás 2:2; Jeremiás 

3:12-24; Jeremiás 24:7; Jeremiás 30:18-22; Jeremiás 31:1-37; 
Jeremiás 32:36-41; Jeremiás 33:6-26; Ezékiel 34:22-31; Ezékiel 36:8-
15; Ezékiel 37:11-28; Ezékiel 39:25-29; Hóseás 1:11; Ámos 9:11-15; 
Mikeás 7:14-20; Sofoniá 3:12-20; Zakariás 1:16,17; Zakariás 8:12-

15; Zakariás 10:9-12; Zakariás 13:9.

H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

HÓSEÁS 3:4 Mert az Izráel fiai is sok 
ideig maradnak király nélkül, fejedelem 
nélkül, áldozat nélkül, szoborkép nélkül, 
efód nélkül és theráfok nélkül.

MÁTÉ 24:1 És kijõvén Jézus a 
templomból, tovább méne; és hozzámenének 
az õ tanítványai, hogy mutogassák néki a 
templom épületeit.

2 Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é 
mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem 
marad itt kõ kövön, mely le nem romboltatik.

LUKÁCS 21:24 És elhullanak fegyvernek 
éle által, és fogva vitetnek minden pogányok 
közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a 
pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje.

JÁNOS 19:15 Azok pedig kiáltoznak vala: 
Vidd el, vidd el, feszítsd meg õt! Monda 
nékik Pilátus: A ti királyotokat feszítsem meg? 
Felelének a papifejedelmek: Nem királyunk 
van, hanem császárunk!

Lásd még: 1 Mózes 49:10; Ezékiel 34:23,24; Dániel 8:11-13; Dániel 
9:27; Dániel 12:11; Mikeás 5:2-5; Zakariás 13:2; Zsidókhoz 10:26.

HÓSEÁS
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E23 A Messiás megtérésre ösztönzi a népét.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

HÓSEÁS 3:5 Azután megtérnek Izráel 
fiai és keresik az Urat, az õ Istenöket, 
és Dávidot, az õ királyukat, és remegve 
[folyamod]nak az Úrhoz és az õ jóságához 
az utolsó idõkben.

APOSTOLOK 15:16 Ezek után megtérek 
és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát; 
és annak omladékait helyreállítom, és ismét 
felállatom azt:

17 Hogy megkeresse az embereknek többi része 
az Urat, és a pogányok mindnyájan, a kik az 
én nevemrõl neveztetnek. Ezt mondja az Úr, 
ki mindezeket megcselekszi.

18 Tudja az Isten öröktõl fogva minden õ 
cselekedeteit.

RÓMAIAKHOZ 11:25 Mert nem akarom, 
hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, 
hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a 
megkeményedés Izráelre nézve [csak] részben 
történt, a meddig a pogányok teljessége 
bemegyen.

26 És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg 
van írva: Eljõ Sionból a Szabadító, és elfordítja 
Jákóbtól a gonoszságokat:

ZSIDÓKHOZ 1:1 Minekutána az Isten 
sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az 
atyáknak a próféták által, ez utolsó idõkben 
szólott nékünk Fia által,

2 A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a 
világot is teremtette,

Lásd még: #2; Jeremiás 3:22,23; Hóseás 5:15; Hóseás 10:3.

E23 A Messiás megtérésre ösztönzi a népét.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

HÓSEÁS 6:1 Jertek, térjünk vissza az 
Úrhoz, mert õ szaggatott meg és õ gyógyít 
meg minket; megsebesített, de bekötöz 
minket!

2 Megelevenít minket két nap mulva, a 
harmadik napon feltámaszt minket, hogy 
éljünk az õ színe elõtt.

RÓMAIAKHOZ 11:15 Mert ha az õ 
elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda 
[lesz] a felvételök hanemha élet a halálból?

RÓMAIAKHOZ 11:26 És így az egész 
Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljõ 
Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a 
gonoszságokat:

1 KORINTUSI 15:4 És hogy 
eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik 
napon az írások szerint;

Lásd még: #1; #2; 1 Mózes 1:9-13; 4 Mózes 17:8; Ézsaiás 26:19; 
Ézsaiás 55:7; Jeremiás 3:22; Jeremiás sir 3:22,40,41; Hóseás 5:15; 

Hóseás 13:16; Lukács 24:21; János 2:1; Rómaiakhoz 14:8; Jelenések 
11:14,15.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

HÓSEÁS 6:3 Ismerjük hát el, 
törekedjünk megismerni az Urat. Az õ 
kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljõ 
hozzánk, mint az esõ, mint a késõi esõ, a 
mely megáztatja a földet.

2 SÁMUEL 23:3 Izráelnek Istene szólott, 
Izráelnek kõsziklája mondá nékem: A ki 

HÓSEÁS
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igazságosan uralkodik az emberek felett, a ki 
Isten félelmével uralkodik:

4 Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a 
nap feljõ, mint a felhõtlen reggel; napsugártól, 
esõtõl [sarjadzik] a fû a földbõl.

LUKÁCS 1:78 A mi Istenünk nagy 
irgalmasságáért, a melylyel meglátogatott 
minket a naptámadat a magasságból,

JÁNOS 17:3 Az pedig az örök élet, hogy 
megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, 
és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.

JELENÉSEK 22:16 Én Jézus küldöttem 
az én angyalomat, hogy ezekrõl bizonyságot 
tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok 
Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és 
hajnali csillag.

Lásd még: #1; #2; Hóseás 10:12; 2 Péter 1:19.

E02 A Messiás szolgálatának helyszíne.

HÓSEÁS 11:1 Mikor még gyermek volt 
Izráel, megszerettem õt, és Égyiptomból 
hívtam ki az én fiamat.

MÁTÉ 2:13 Mikor pedig azok visszatérnek 
vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala 
Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, 
vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss 
Égyiptomba, és maradj ott, a míg én mondom 
néked; mert Heródes halálra fogja keresni a 
gyermeket.

14 Õ pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak 
anyját éjjel, és Égyiptomba távozék.

15 És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy 

beteljesedjék, a mit az Úr mondott a próféta 
által, a ki így szólt: Égyiptomból hívtam ki az 
én fiamat.

E04 A Messiás gyozelme a bun felett.
E A Messiás missziója és szolgálata.
E14 A Messiás legyozi a halált és a 

sötétséget.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

HÓSEÁS 13:14 Megváltom õket a Seol 
hatalmából! Megmentem õket a haláltól! 
Hol van a te veszedelmed oh halál?! Hol 
van a te romlásod oh Seol?! Megbánás 
elrejtetett én elõlem.

1 KORINTUSI 15:52 Nagy hirtelen, egy 
szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; 
mert trombita fog szólni, és a halottak 
feltámadnak romolhatatlanságban, és mi 
elváltozunk.

53 Mert szükség, hogy ez a romlandó test 
romolhatatlanságot öltsön magára, és e 
halandó test halhatatlanságot öltsön magára.

54 Mikor pedig ez a romlandó test 
romolhatatlanságba öltözik, és e halandó 
halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül 
amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a 
halál diadalra.

55 Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te 
diadalmad?

56 A halál fullánkja pedig a bûn; a bûn ereje 
pedig a törvény.

57 De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja 
nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Lásd még: Ézsaiás 26:19; 1 Korintusi 15:21,22; 2 Korintusi 5:4; 
Jelenések 20:13; Jelenések 21:14.

HÓSEÁS
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G05 A Messiás munkája sok gyümölcsöt 
eredményez.

H03 A Messiás jövobeli Királysága.

HÓSEÁS 14:5 Kigyógyítom õket 
hûtlenségökbõl; szeretem õket ingyen 
kegyelembõl, mert elfordult tõlök az én 
haragom.

6 Olyanná leszek Izráelnek, mint a harmat. 
Virágozni fog, mint a liliom, és gyökeret 
ver, mint a Libánon.

7 Kiterjednek az õ ágai, és olyan lesz az õ 
ékessége, mint az olajfáé, illata pedig, 
mint a Libánoné.

8 Visszatérnek az õ árnyékában lakók, 
és felelevenednek, mint a búzamag, és 
virágoznak, mint a szõlõtõ; híre olyan 
lesz, mint Libánon boráé.

9 Efraim így szól: Mi közöm nékem többé 
a bálványokhoz?! Én meghallgatom 
és figyelek reá. Olyan vagyok, mint a 
zöldelô cziprusfa! Tôlem származik a te 
gyümölcsöd!

ÉZSAIÁS 44:3 Mert vizet öntök a 
szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; 
kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat 
a te csemetéidre.

4 És nevekednek mint fû között, és mint a 
fûzfák vizek folyásinál.

ÉNEKEK ÉNEKE 2:3 Mint az almafa az 
erdõnek fái közt,

MIKEÁS 4:4 És kiki nyugszik az õ szõlõje 
alatt és fügefája alatt, és senki meg nem 
rettenti õket, mert a Seregek Urának szája 
szólott.

MIKEÁS 5:7  És a Jákóbnak maradéka 

olyan lészen a sok nép között, mint az ùrtól 
való harmat, mint a zápor a fûnek, mely 
nem emberben reménykedik, és nem bízik 
embernek fiaiban.

ZAKARIÁS 3:10 Azon a napon, így szól a 
Seregeknek Ura, kiki hívja majd a maga 
felebarátját a szõlõtõ alá és a fügefa alá.

LUKÁCS 3:8 Teremjetek azért megtéréshez 
méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok 
magatokban: Ábrahám a mi atyánk! mert 
mondom néktek, hogy az Isten ezekbõl a 
kövekbõl is támaszthat fiakat Ábrahámnak.

9 Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák 
gyökerére: minden fa azért, a mely jó 
gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tûzre 
vettetik.

LUKÁCS 6:43 Nem jó fa az, a mely romlott 
gyümölcsöt terem; és nem romlott fa az, a 
mely jó gyümölcsöt terem.

44 Mert minden fa az õ tulajdon gyümölcsérõl 
ismertetik meg; mert a tövisrõl nem szednek 
fügét, sem a szederindáról nem szednek szõlõt.

JÁNOS 15:2 Minden szõlõvesszõt, a mely 
én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; 
mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, 
megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.

3 Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a 
melyet szóltam néktek.

4 Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. 
Miképen a szõlõvesszõ nem teremhet 
gyümölcsöt magától, hanemha a szõlõtõkén 
marad; akképen ti sem, hanemha én bennem 
maradtok.

5 Én vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk: A ki én 
bennem marad, én pedig õ benne, az terem 
sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit 

HÓSEÁS
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sem cselekedhettek.
6 Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, 

mint a szõlõvesszõ, és megszárad; és egybe 
gyûjtik ezeket és a tûzre vetik, és megégnek.

7 Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim 
bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak 
akartok, és meglesz az néktek.

8 Abban dicsõíttetik meg az én Atyám, hogy 
sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem 
tanítványaim.

Lásd még: #1; #2; Zsoltárok 72:16; Ézsaiás 27:6; Ézsaiás 35:2; 
Ézsaiás 57:18; Jeremiás 2:21; Jeremiás 3:22; Jeremiás 33:6; Ezékiel 

17:8,22-24; Hóseás 2:12; Hóseás 10:1; Jóel 2:22; Habakuk 3:17,18.

HÓSEÁS
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H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.

JÓEL 2:1 Fújjátok a kürtöt a Sionon, 
és rivalgjatok az én szent hegyemen! 
Rémüljenek meg e föld minden lakói; 
mert eljõ az Úrnak napja; mert közel van 
[az.]

JÓEL 2:2-12
JÓEL 2:13 És szíveteket szaggassátok 

meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az 
Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülõ 
és irgalmas õ; késedelmes a haragra és 
nagy kegyelmû, és bánkódik a gonosz 
miatt.

14 Ki tudja, hátha visszatér és megbánja, 
és áldást hagy maga után; étel- és 
italáldozatot az Úrnak, a ti Isteneteknek?!

JÓEL 2:15-17

RÓMAIAKHOZ 2:4 Avagy megveted az 
õ jóságának, elnézésének és hosszútûrésének 
gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek 
jósága téged megtérésre indít?

1 TESSZALONIKA 5:2  Mert igen jól 
tudjátok ti magatok, hogy az ùrnak napja úgy 
jô el, mint a tolvaj éjjel.

1 PÉTER 4:7 A vége pedig mindennek 
közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek 
és józanok, hogy imádkozhassatok.

Lásd még: #5; Zsoltárok 103:8; Ézsaiás 57:15; 66:2; Ámos 3:6; 
Mikeás 7:18; Sofoniá 2:3; 3:11; Zakariás 8:3; Malakiás 4:2.

E16 A Messiás megáldja a népét.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

JÓEL 2:18 Erre buzgó lõn az Úrnak 
szeretete az õ földe iránt, és kegyelmezett az õ 
népének.

19 És választ tõn az Úr, és mondá az õ népének: 
Ímé, adok néktek gabonát, bort és olajat, hogy 
megelégedtek vele, és nem adlak többé titeket 
szidalomra a pogányok között.

JÓEL 2:20-22
23 Ti is, Sionnak fiai! örvendezzetek és vígadjatok 

az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja 
néktek az esõt igazság szerint, és korai és kései 
esõt hullat néktek az elsõ [hónapban.]

JÓEL 2:24-25
JÓEL 2:26 És esztek bõven és 

megelégesztek, és magasztaljátok az Úrnak, 
a ti Isteneteknek nevét, a ki csodálatosan 
cselekedett veletek, és soha többé nem 
pironkodik az én népem.

27 És megtudjátok, hogy az Izráel között vagyok 
én, és hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek és 
nincs más! És soha többé nem pironkodik az 
én népem.

RÓMAIAKHOZ 9:23 És hogy 
megismertesse az õ dicsõségének gazdagságát 
az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített 
a dicsõségre, [mit szólhatsz ellene?]

JAKAB 5:11 Ímé, boldogoknak mondjuk a 
tûrni tudókat. Jóbnak tûrését hallottátok, és az 
Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas 
az Úr és könyörületes.

JELENÉSEK 21:3      És hallék nagy szózatot, a 
mely ezt mondja vala az égbõl: Ímé az Isten 
sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és 
azok az õ népei lesznek, és maga az Isten lesz 

JÓEL 
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velök, az õ Istenök.

Lásd még: #1; #2; #3; Zsoltárok 72:6,7.

E27 Új szívet és új lelket.
G04 A Messiás kitölteti a Szellemét.

JÓEL 2:28 És lészen azután, hogy 
kiöntöm lelkemet minden testre, és 
prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; 
véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok 
pedig látomásokat látnak.

29 Sõt még a szolgákra és szolgálóleányokra 
is kiöntöm azokban a napokban az én 
lelkemet.

ÉZSAIÁS 44:3 Mert vizet öntök a 
szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; 
kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat 
a te csemetéidre.

MÁTÉ 28:19 Elmenvén azért, 
tegyetek tanítványokká minden népeket, 
megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és 
a Szent Léleknek nevében,

LUKÁCS 11:13 Ha azért ti gonosz létetekre 
tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, 
mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok 
Szent Lelket azoknak, a kik tõle kérik.

JÁNOS 3:5 Felele Jézus: Bizony, bizony 
mondom néked: Ha valaki nem születik víztõl 
és Lélektõl, nem mehet be az Isten országába.

JÁNOS 7:38 A ki hisz én bennem, a mint 
az írás mondotta, élõ víznek folyamai ömlenek 
annak belsejébõl.

39 Ezt pedig mondja vala a Lélekrõl, a melyet 
veendõk valának az õ benne hívõk: mert még 
nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még 
nem dicsõítteték meg.

JÁNOS 14:16 És én kérem az Atyát, és más 
vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon 
mindörökké.

17 Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem 
fogadhat, mert nem látja õt és nem ismeri 
õt; de ti ismeritek õt, mert nálatok lakik, és 
bennetek marad.

JÁNOS 15:26 Mikor pedig eljõ majd a 
Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, 
az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, 
az tesz majd én rólam bizonyságot.

JÁNOS 16:7 De én az igazat mondom 
néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert 
ha el nem megyek, nem jõ el hozzátok a 
Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti 
hozzátok.

8 És az, mikor eljõ, megfeddi a világot bûn, 
igazság és ítélet tekintetében:

9 Bûn tekintetében, hogy nem hisznek én 
bennem;

10 És igazság tekintetében, hogy én az én 
Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem;

11 Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak 
fejedelme megítéltetett.

12 Még sok mondani valóm van hozzátok, de 
most el nem hordozhatjátok.

13 De mikor eljõ amaz, az igazságnak Lelke, 
elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert 
nem õ magától szól, hanem azokat szólja, a 
miket hall, és a bekövetkezendõket megjelenti 
néktek.

14 Az engem dicsõít majd, mert az enyémbõl 
vesz, és megjelenti néktek.

JÓEL

jóel 2jóel 2



333

APOSTOLOK 2:16 Hanem ez az, a mi 
megmondatott Jóel prófétától:

17 És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az 
Isten, kitöltök az én Lelkembõl minden testre: 
és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és 
a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek 
álmokat álmodnak.

18 És épen az én szolgáimra és az én 
szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a 
napokban az én Lelkembõl, és prófétálnak.

APOSTOLOK 10:44 Mikor még 
szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek 
mindazokra, a kik hallgatják vala e beszédet.

45 És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, 
mindazok, a kik Péterrel együtt mentek, 
hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek 
ajándéka.

APOSTOLOK 13:2 Mikor azért azok 
szolgálának az Úrnak és bõjtölének, monda a 
Szent Lélek: Válaszszátok el nékem Barnabást 
és Saulust a munkára, a melyre én õket 
elhívtam.

RÓMAIAKHOZ 5:5 A reménység pedig 
nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme 
kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, 
ki adatott nékünk.

RÓMAIAKHOZ 8:13 Mert, ha test szerint 
éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a 
lélekkel megöldökölitek, éltek.

14 Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek 
fiai.

15 Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a 
félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, 
a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!

16 Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel 
együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

1 KORINTUSI 2:12 Mi pedig nem e 
világnak lelkét vettük, hanem az Istenbõl való 
Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket 
Isten ajándékozott nékünk.

13 Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, 
melyekre emberi bölcseség tanít, hanem 
a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez 
lelkieket szabván.

1 KORINTUSI 6:19 Avagy nem 
tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek 
lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet 
Istentõl nyertetek; és nem a magatokéi 
vagytok?

Lásd még: Példabeszédek 1:23; Máté 12:32; Rómaiakhoz 8:9-12; 
1 Korintusi 12:4,8,11,13; 1 Korintusi 15:45; 2 Korintusi 3:6; 

Galatákhoz 4:6; 2 Tesszalonika 2:13; 1 Péter 1:11,12.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.

JÓEL 2:30 És csodajeleket mutatok 
az égen és a földön; vért, tüzet és 
füstoszlopokat.

31 A nap sötétséggé válik, a hold pedig 
vérré, minekelõtte eljõ az Úrnak nagy és 
rettenetes napja.

32 De mindaz, a ki az Úrnak nevét hívja 
segítségül, megmenekül; mert a Sion 
hegyén és Jeruzsálemben lészen a 
szabadulás, a mint megigérte az Úr, és 
a megszabadultak közt lesznek azok, a 
kiket elhí az Úr!

MÁTÉ 24:29 Mindjárt pedig ama napok 
nyomorúságai után a nap elsötétedik, 
és a hold nem fénylik, és a csillagok az 
égrõl lehullanak, és az egeknek erõsségei 
megrendülnek.
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30 És akkor feltetszik az ember Fiának jele az 
égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, 
és meglátják az embernek Fiát eljõni az ég 
felhõiben nagy hatalommal és dicsõséggel.

31 És elküldi az õ angyalait nagy trombitaszóval, 
és egybegyûjtik az õ választottait a négy szelek 
felõl, az ég egyik végétõl a másik végéig.

MÁTÉ 27:45 Hat órától kezdve pedig 
sötétség lõn mind az egész földön, kilencz óráig.

MÁRK 13: 24  De azokban a napokban, 
azutan a nyomorusag utan, a nap elsotetedik, 
es a hold nem fenylik,

25 És az ég csillagai lehullanak, és az egekben 
levô hatalmasságok megrendülnek.

LUKÁCS 21:11 És minden felé nagy 
földindulások lesznek, és éhségek és 
döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek 
lesznek az égbõl.

LUKÁCS 21:25 És lesznek jelek a napban, 
holdban és csillagokban; és a földön pogányok 
szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a 
hab zúgni fog,

26 Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és 
azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére 
következnek: mert az egek erõsségei 
megrendülnek.

APOSTOLOK 2:19 És tészek csudákat 
az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, 
vért, tüzet és füstnek gõzölgését.

20 A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, 
minekelõtte eljõ az Úrnak ama nagy és fényes 
napja.

21 És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét 
segítségül hívja, megtartatik.

JELENÉSEK 6:12    Azután látám, mikor a 
hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy 
földindulás lõn, és a nap feketévé lõn mint a 
szõrzsák, és a hold egészen olyan lõn, mint a vér;

13 És az ég csillagai a földre hullának, miképen 
a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor 
nagy szél rázza.

Lásd még: #5; #6; #7; Zsoltárok 50:15; Ézsaiás 13:9,10; Ézsaiás 
34:4,5; Jóel 2:10; Jóel 3:15; Zakariás 13:9; Rómaiakhoz 10:11-14; 

1 Korintusi 1:2.

E21 A Messiás megbocsátja a bunt.
H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H10 Az örök, békés Királyságról szóló 

prófécia.
     
JÓEL 3:1 Mert ímé, azokon a 

napokon és abban az idõben, a mikor 
meghozom Júda és Jeruzsálem fogságát:

JÓEL 3:2-16
JÓEL 3:17 És megtudjátok, hogy 

én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki a 
Sionon lakozom, az én szent hegyemen. 
És szentté lészen Jeruzsálem, és idegenek 
nem vonulnak át többé rajta.

18 És majd azon a napon a hegyek musttal 
csepegnek és a halmok tejjel folynak, és 
a Júda minden medre bõ vízzel ömledez, 
és forrás fakad az Úrnak házából, és 
megöntözi a Sittimnek völgyét.

19 Égyiptom pusztasággá lészen, Edom 
pedig kietlen sivataggá; a Júda fiain 
való erõszakosságért, mert ártatlan vért 
ontottak azoknak földén.

20 De a Júda örökké megmarad; Jeruzsálem 
is nemzetségrõl nemzetségre.

21 És kitisztítom vérökbõl, a melybõl még 
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ki nem tisztítottam, és a Sion lesz az Úr 
lakóhelye!

DÁNIEL 12:1 És abban az idõben felkél 
Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped 
fiaiért áll, mert nyomorúságos idõ lesz, a 
milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett 
lenni, mindezideig. És abban az idõben 
megszabadul a te néped; a ki csak beírva 
találtatik a könyvben.

MIKEÁS 4:7 És a sántát maradékká teszem, 
az elszélesztettet pedig erõs nemzetté, és az 
Úr uralkodik rajtok a Sion hegyén mostantól 
fogva mindörökké.

ZAKARIÁS 13:1 Azon a napon kútfõ fakad a 
Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak a bûn 
és tisztátalanság ellen.

JÁNOS 4:13 Felele Jézus és monda néki: 
Mindaz, a ki ebbõl a vízbõl iszik, ismét 
megszomjúhozik:

14 Valaki pedig abból a vízbõl iszik, a melyet 
én adok néki, soha örökké meg nem 
szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én 
adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje 
lesz õ benne.

JELENÉSEK 21:3  És hallék nagy 
szózatot, a mely ezt mondja vala az égbõl: Ímé 
az Isten sátora az emberekkel van, és velök 
lakozik, és azok az õ népei lesznek, és maga az 
Isten lesz velök, az õ Istenök.

JELENÉSEK 21:6  És monda nékem: 
Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a 
kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet 
vizének forrásából ingyen.

JELENÉSEK 21:27 És nem megy abba 
be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot 
és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik 
beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.

JELENÉSEK 22:1  És megmutatá 
nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely 
ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a 
Báránynak királyiszékébõl jõvén ki

2 Az õ utczájának közepén. És a folyóvízen 
innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét 
gyümölcsöt terem vala, minden hónapban 
meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok 
gyógyítására valók.

3 És semmi elátkozott nem lesz többé; és az 
Istennek és a Báránynak királyiszéke benne 
lesz; és õ szolgái szolgálnak néki;

Lásd még: #1; #2; #3; #5; 5 Mózes 30:3; 2 Krónika 6:36-39; Ézsaiás 
4:3-6; Ézsaiás 11:11-16; Ézsaiás 19:1-15; Ézsaiás 33:20-22; Ézsaiás 

41:17-20; Ézsaiás 52:1; Ézsaiás 55:12,13; Jeremiás 16:15,16; 
Jeremiás 23:3-8; Jeremiás 30:3,18; Jeremiás 31:23-25; Jeremiás 
49:17; Jeremiás sir 4:21,22; Ezékiel 35:1-15; Ezékiel 36:25-38; 

Ezékiel 37:21-28; Ezékiel 39:25-29; Ezékiel 43:12; Ezékiel 47:1-12; 
Jóel 2:27; Ámos 9:13-15; Sofoniá 3:14-20; Zakariás 8:3; Zakariás 

10:10-12; Zakariás 14:8,9,18-21; Malakiás 1:3,4.
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F08 A Messiás halálának részletei.

ÁMOS 8:9 És lészen azon a napon, azt 
mondja az Úr Isten: Lenyugtatom a napot 
délben, és besötétítem a földet fényes 
nappal.

MÁTÉ 27:45 Hat órától kezdve pedig 
sötétség lõn mind az egész földön, kilencz 
óráig.

Lásd még: Ámos 4:13; Ámos 5:8.

E22 A Messiás munkája áldott lesz.

ÁMOS 8:11 Ímé, napok jõnek, azt 
mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e 
földre; nem kenyér után való éhséget, sem 
víz után való szomjúságot, hanem az Úr 
beszédének hallgatása után.

MÁTÉ 4:25 És nagy sokaság követé õt 
Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálembõl és 
Júdeából és a Jordánon túlról.

MÁTÉ 7:28 És lõn, mikor elvégezte Jézus 
e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az õ 
tanításán:

MÁTÉ 8:1 Mikor leszállott vala a 
hegyrõl, nagy sokaság követé õt.

MÁTÉ 9:36 Mikor pedig látta vala a 
sokaságot, könyörületességre indula rajtok, 
mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a 
pásztor nélkül való juhok.

MÁTÉ 12:23 És elálmélkodék az egész 

sokaság, és monda: Vajjon nem ez-é Dávidnak 
ama Fia?

MÁTÉ 13:34 Mind ezeket példázatokban 
mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül 
semmit sem szóla nékik,

MÁTÉ 21:11 A sokaság pedig monda: Ez 
Jézus, a galileai Názáretbõl való próféta.

MÁTÉ 22:33 És a sokaság ezt hallván, 
csodálkozék az õ tudományán.

Lásd még: Máté 9:33; Máté 12:15; Máté 13:2; Máté 14:13; Máté 
15:30,31; Márk 10:1; Lukács 4:42; Lukács 5:15; Lukács 9:11.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
E20 A Messiás egy új szövetséget köt.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ÁMOS 9:11 Azon a napon felemelem 
a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom 
repedezéseit, és felemelem omladékait, és 
megépítem azt, mint volt hajdanán.

12 Hogy örökségképen bírják az Edom 
maradékát és mindama népeket, a kik az 
én nevemrõl neveztetnek, ezt mondja az 
Úr, a ki megcselekszi ezt!

13 Ímé, napok jõnek, ezt mondja az Úr, és 
ott éri a szántó az aratót, a szõlõtaposó a 
magvetõt. És a hegyek musttal csepegnek, 
a halmok pedig mind megáradnak.

14 És hazahozom a fogságból az én népemet, 
az Izráelt, és fölépítik az elpusztult 
városokat, és lakoznak bennök. Szõlõket 
plántálnak és iszszák azok borát, és 
kerteket csinálnak és eszik azoknak 
gyümölcsét.

ÁMOS
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APOSTOLOK 15:14 Simeon elbeszélé, 
mimódon gondoskodott elõször az Isten, hogy 
a pogányok közül vegyen népet az õ nevének,

15 És ezzel egyeznek a próféták mondásai, mint 
meg van írva:

16 Ezek után megtérek és felépítem a Dávidnak 
leomlott sátorát; és annak omladékait 
helyreállítom, és ismét felállatom azt:

17 Hogy megkeresse az embereknek többi része 
az Urat, és a pogányok mindnyájan, a kik az 
én nevemrõl neveztetnek. Ezt mondja az Úr, 
ki mindezeket megcselekszi.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; Ézsaiás 11:14; Ézsaiás 14:1,2; Abdiás 1:8.
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H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ABDIÁS 1:17 De a Sion hegyén 
szabadulás lészen, és szentté lészen 
az, és a Jákób háza birtokba veszi az õ 
örökségét.

18 És a Jákób háza tûz lészen, és a József 
háza láng; az Ézsau háza pedig pozdorja; 
és meggyújtják és megemésztik õket, és 
nem marad meg senki Ézsau házából, 
mert az Úr szólott.

19 A déliek örökség szerint bírják az 
Ézsau hegyét, a síkon lakók pedig a 
Filiszteusokat. És örökség szerint bírják 
az Efraim mezõit és Samaria mezõit; 
Benjámin pedig a Gileádot.

20 Izráel fiainak ez a számûzött serege 
azokat, a melyek a Kananeusoké, mind 
Sarfátig; a jeruzsálemi számûzöttek pedig, 
a kik Szefarádban vannak, elfoglalják 
majd a déli városokat.

21 És a Sion hegyére szabadítók mennek fel, 
hogy megítéljék az Ézsau hegyét; és az 
Úré lesz a királyság.

ZSOLTÁROK 2:6  Én kentem ám 
fel az én királyomat a Sionon, az én szent 
hegyemen!

ZSOLTÁROK 102:16 És félik a népek az 
ùrnak nevét, és a földnek minden királya a te 
dicsôségedet;

ÉZSAIÁS 24:23 És elpirul a hold, és 
megszégyenül a nap, mikor a seregek Ura 
uralkodik Sion hegyén és Jeruzsálemben: s 
vénei elõtt dicsõség lészen.

LUKÁCS 1:32 Ez nagy lészen, és a 

Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az 
Úr Isten a Dávidnak, az õ atyjának, királyi 
székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

ZSIDÓKHOZ 12:22 Hanem járultatok 
Sion hegyéhez, és az élõ Istennek városához, 
a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok 
ezreihez,

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

JELENÉSEK 14:1  És látám, és ímé 
egy Bárány áll vala Sion hegyén, és õ vele 
száznegyvennégy ezeren, a kiknek homlokán 
írva vala az õ Atyjának neve.

JELENÉSEK 21:27 És nem megy abba 
be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot 
és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik 
beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5.
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G01 A Messiás feltámadása meg lett 
jövendölve.

JÓNÁS 1:17  Az ùr pedig egy nagy halat 
rendelt, hogy benyelje Jónást. És lôn 
Jónás a halnak gyomrában három nap és 
három éjjel.

JÓNÁS 2:3 És mondá: 
Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték 
és meghallgata engem; a Seol torkából 
sikolték [és] meghallád az én szómat.

4 Mert mélységbe vetettél engem, tenger 
közepébe, és körülfogott engem a víz; 
örvényeid és habjaid mind átmentek 
rajtam!

5 És én mondám: Elvettettem a te szemeid 
elõl; vajha láthatnám még szentséged 
templomát!

6 Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély 
ár kerített be engem, hinár szövõdött 
fejemre.

7 A hegyek alapjáig sülyedtem alá; 
[bezáródtak] a föld závárjai felettem 
örökre! Mindazáltal kiemelted éltemet a 
mulásból, oh Uram, Istenem!

8 Mikor elcsüggedt bennem az én lelkem, 
megemlékeztem az ùrról, és bejutott az én 
könyörgésem te hozzád, a te szentséged 
templomába.

MÁTÉ 12:39 Õ pedig felelvén, monda 
nékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt 
kiván; és nem adatik jel néki, hanemha Jónás 
prófétának jele.

40 Mert a miképen Jónás három éjjel és három 
nap volt a czethal gyomrában, azonképen az 
embernek Fia is három nap és három éjjel lesz 
a föld gyomrában.

41 Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak 

majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják 
ezt: mivelhogy õk megtértek a Jónás 
prédikálására; és ímé nagyobb van itt Jónásnál.

MÁTÉ 16:4 E gonosz és parázna 
nemzetség jelt kíván; és nem adatik néki 
jel, hanemha a Jónás prófétának jele. És ott 
hagyván õket, elméne.

Lásd még: 1 Mózes 22:4; 2 Királyok 20:8; Zsoltárok 27:13; Zsoltárok 
42:8; Zsoltárok 66:11,12; Zsoltárok 68:21; Zsoltárok 69:1,3.
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B06 A Messiás a Jó Pásztor.
B16 A Messiás hatalma és ereje.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

MIKEÁS 2:12 Mindenestõl 
egybegyûjtelek téged, Jákób! 
Összetakarítom Izráel maradékát. 
Összegyûjtöm õket, mint a boczrai 
juhokat, mint a nyájat az õ karámja közé; 
hemzsegnek majd az ember-sokaság 
miatt.

13 Elõttök megy fel az [út]törõ; kitörnek 
és átmennek a kapun és kivonulnak, és 
elõttök megy a királyuk, és élükön az Úr!

ÉZSAIÁS 42:13 Az Úr, mint egy hõs kijõ, 
[és] mint hadakozó felkölti haragját, kiált, sõt 
rivalg és ellenségein erõt vesz.

ÉZSAIÁS 55:4 Ímé, bizonyságul adtam 
õt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul 
népeknek.

1 KORINTUSI 15:25 Mert addig kell néki 
uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá 
veti.

ZSIDÓKHOZ 2:9 Azt azonban látjuk, 
hogy Jézus, a ki egy kevés idõre kisebbé 
tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért 
dicsõséggel és tisztességgel koronáztatott 
meg, hogy az Isten kegyelmébõl mindenkiért 
megízlelje a halált.

10 Mert illendõ vala, hogy a kiért minden és a ki 
által minden, sok fiakat vezérelvén dicsõségre, 
az õ idvességök fejedelmét szenvedések által 
tegye tökéletessé.

ZSIDÓKHOZ 2:14 Mivel tehát a 

gyermekek testbõl és vérbõl valók, õ is 
hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a 
halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma 
van a halálon, tudniillik az ördögöt,

15 És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való 
félelem miatt teljes életökben rabok valának.

ZSIDÓKHOZ 6:20 A hová útnyitóul 
bement érettünk Jézus, a ki örökké való fõpap 
lett Melkisédek rendje szerint.

JELENÉSEK 6:2 És látám, és ímé egy fehér ló, 
és a rajta ülõnél íjj vala; és adaték néki korona; 
és kijöve gyõzve, és hogy gyõzzön.

JELENÉSEK 7:17  Mert a Bárány, a 
ki a királyiszéknek közepette van, legelteti 
õket, és a vizeknek élõ forrásaira viszi õket; és 
eltöröl Isten az õ szemeikrõl minden könyet.

JELENÉSEK 17:14 Ezek a Bárány ellen 
viaskodnak, és a Bárány meggyõzi õket, mert 
uraknak Ura és királyoknak Királya; és az õ 
vele való hivatalosok és választottak és hívek 
[is.]

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; János 10:27-30; Jelenések 19:13-17.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

MIKEÁS 4:1 És lészen: az utolsó 
idõben az Úr házának hegye a hegyek 
fölé helyeztetik, és felülemelkedik az a 
halmokon, és népek özönlenek reá.

2 Pogányok is sokan mennek, és mondják: 
Jertek, menjünk fel az Úr hegyére 
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és a Jákób Istenének házához, hogy 
megtanítson minket az õ útaira, és 
járjunk az õ ösvényein! Mert Sionból jõ ki 
a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálembõl.

3 És sok népek között ítéletet tészen, 
és megfedd erõs nemzeteket nagy 
messze [földig] és fegyvereiket kapákká 
kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká; 
nép népre fegyvert nem emel, és 
hadakozást többé nem tanulnak.

4 És kiki nyugszik az õ szõlõje alatt és 
fügefája alatt, és senki meg nem rettenti 
õket, mert a Seregek Urának szája szólott.

7 És a sántát maradékká teszem, az 
elszélesztettet pedig erõs nemzetté, és 
az Úr uralkodik rajtok a Sion hegyén 
mostantól fogva mindörökké.

ÉZSAIÁS 2:2 Lészen az utolsó idõkben, 
hogy erõsen fog állani az Úr házának hegye, 
hegyeknek felette, és magasabb lészen a 
halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden 
pogányok;

3 És eljönnek sok népek, mondván: Jertek 
menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének 
házához, hogy megtanítson minket az Õ 
útaira, és mi járjunk az Õ ösvényein, mert 
tanítás Sionból jõ, és Jeruzsálembõl az Úrnak 
beszéde;

4 Ki ítéletet tesz a pogányok között, és 
bíráskodik sok nép felett; és csinálnak 
fegyvereikbõl kapákat, és dárdáikból 
metszõkéseket, és nép népre kardot nem emel, 
és hadakozást többé nem tanul.

5 Jákóbnak háza! jertek járjunk az Úrnak 
világosságában!

LUKÁCS 1:33 És uralkodik a Jákób házán 
mindörökké; és az õ királyságának vége nem 

lészen!

APOSTOLOK 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 õt halottaiból.

RÓMAIAKHOZ 11:5 Ekképen azért most 
is van maradék a kegyelembõl való választás 
szerint.

6 Hogyha pedig kegyelembõl, akkor nem 
cselekedetekbõl: különben a kegyelem 
nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig 
cselekedetekbõl, akkor nem kegyelembõl: 
különben a cselekedet nem volna többé 
cselekedet.

RÓMAIAKHOZ 11:25 Mert nem akarom, 
hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, 
hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a 
megkeményedés Izráelre nézve [csak] részben 
történt, a meddig a pogányok teljessége 
bemegyen.

26 És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg 
van írva: Eljõ Sionból a Szabadító, és elfordítja 
Jákóbtól a gonoszságokat:

27 És ez nékik az én szövetségem, midõn 
eltörlöm az õ bûneiket.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; Máté 25:31,32; János 5:22-29; 
Apostolok 4:32-35.
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F13 A Messiás szenvedésének részletei.

MIKEÁS 5:1 Seregelj hát egybe, seregek 
leánya! Ostrommal támadt ellenünk; 
pálczával verjék arczul Izráel biráját!

MÁTÉ 26:67 Akkor szemébe köpdösének és 
arczul csapdosák õt, némelyek pedig botokkal 
verék,

68 Mondván: Prófétáld meg nékünk Krisztus, 
kicsoda az, a ki üt téged?

Lásd még: Ézsaiás 33:22; Jeremiás sir 3:30; Máté 27:30; János 18:22; 
János 19:3.

A04 A Messiás öröktol fogva létezik.
C03 A Messiás születésének a helye.

MIKEÁS 5:2 De te, Efratának 
Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei 
között: belõled származik nékem, a ki 
uralkodó az Izráelen; a kinek származása 
eleitõl fogva, öröktõl fogva van.

MÁTÉ 2:4 És egybegyûjtve minden 
fõpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala 
tõlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie?

5 Azok pedig mondának néki: A júdeai 
Bethlehemben; mert így írta vala meg a 
próféta:

6 És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen 
sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai 
között: mert belõled származik a fejedelem, a 
ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.

LUKÁCS 1:31 És ímé fogansz a te 
méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az õ nevét 
JÉZUSNAK.

32 Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának 

hivattatik; és néki adja az Úr Isten a 
Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

LUKÁCS 2:4 Felméne pedig József is 
Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid 
városába, mely Bethlehemnek neveztetik, 
mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül 
való volt;

5 Hogy beirattassék Máriával, a ki néki 
jegyeztetett feleségül, és várandós vala.

6 És lõn, hogy mikor ott valának, betelének az õ 
szülésének napjai.

7 És szülé az õ elsõszülött fiát; és bepólyálá õt, és 
helyhezteté õt a jászolba, mivelhogy nem vala 
nékik helyök a vendégfogadó háznál.

JÁNOS 1:1 Kezdetben vala az Íge, és az 
Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

JÁNOS 7:41 Némelyek mondának: Ez a 
Krisztus. Mások pedig mondának: Csak nem 
Galileából jön el a Krisztus?

42 Nem az írás mondta-é, hogy a Dávid 
magvából, és Bethlehembõl, ama városból jön 
el a Krisztus, a hol Dávid vala?

1 PÉTER 1:20 A ki eleve el volt ugyan 
rendelve, a világ megalapítása elõtt, megjelent 
pedig az idõk végén ti érettetek,

21 A kik õ általa hisztek Istenben, a ki 
feltámasztotta õt a halálból és dicsõséget adott 
néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen 
Istenben.

Lásd még: Ruth 4:11; 1 Krónika 4:4; Zsoltárok 102:26-28; Zsoltárok 
132:6; Példabeszédek 8:22-31; Ézsaiás 9:6,7; Ézsaiás 11:1; Ézsaiás 
53:2; Ezékiel 17:22-24; Ezékiel 34:23,24; Ezékiel 37:22-25; Ámos 

9:11; Zakariás 9:9; Lukács 23:38; János 1:1-3; János 19:14-22; 
Zsidókhoz 13:8; János 1:1; Jelenések 1:11-18; Jelenések 19:16; 

Jelenések 21:6.
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B12 A Messiás tökéletessége.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

MIKEÁS 5:3 Azért odaadja õket, míg a 
szûlõ szûl, de az õ atyjafiainak maradékai 
visszatérnek Izráel fiaihoz.

4 És megáll, és legeltet az Úrnak erejével, 
az Úrnak az õ Istenének fenséges nevével, 
és [bátorsággal] lakoznak, mert ímé 
felmagasztaltatik a földnek határáig.

MÁTÉ 1:21 Szûl pedig fiat, és nevezd 
annak nevét Jézusnak, mert õ szabadítja meg 
az õ népét annak bûneibõl.

LUKÁCS 1:32 Ez nagy lészen, és a 
Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az 
Úr Isten a Dávidnak, az õ atyjának, királyi 
székét;

JÁNOS 10:16 Más juhaim is vannak nékem, 
a melyek nem ebbõl az akolból valók: azokat 
is elõ kell hoznom, és hallgatnak majd az én 
szómra; és lészen egy akol [és] egy pásztor.

JÁNOS 10:27 Az én juhaim hallják az én 
szómat, és én ismerem õket, és követnek 
engem:

28 És én örök életet adok nékik; és soha örökké 
el nem vesznek, és senki ki nem ragadja õket 
az én kezembõl.

29 Az én Atyám, a ki [azokat] adta nékem, 
nagyobb mindeneknél; és senki sem 
ragadhatja ki [azokat] az én Atyámnak 
kezébõl.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 

Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

Lásd még: #1; #2; #3; Máté 25:31; János 14:9-11; 2 Korintusi 6:16; 
Jelenések 1:13-18; Jelenések 12:1,2.

B04 A Messiás isteni tulajdonságai.
E24 A Messiás békét hoz.

MIKEÁS 5:5 És õ a [mi] békesség[ünk]. 

JÁNOS 14:27 Békességet hagyok néktek; 
az én békességemet adom néktek: nem úgy 
adom én néktek, a mint a világ adja. Ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

RÓMAIAKHOZ 16:20 A békességnek 
Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt 
hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme 
veletek. Ámen.

EFÉZUSIAKHOZ 2:14 Mert Õ a mi 
békességünk, ki egygyé tette mind a két 
[nemzetséget,] és lerontotta a közbevetett 
választófalat,

KOLOSSÉIAKHOZ 1:20 És hogy Õ általa 
békéltessen meg mindent Magával, békességet 
szerezvén az Õ keresztjének vére által; Õ általa 
mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a 
mennyekben.

ZSIDÓKHOZ 13:20 A békesség Istene 
pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak 
nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi 
Urunkat Jézust,
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Lásd még: Zsoltárok 72:7; Ézsaiás 9:6,7; Lukács 2:14; János 14:27; 
János 16:33; Rómaiakhoz 3:17; 2 Korintusi 13:11; Efézusiakhoz 

2:14-17; Filippiekhez 4:9; 1 Tesszalonika 5:23; 2 Tesszalonika 3:16; 
Zsidókhoz 7:2.

E21 A Messiás megbocsátja a bunt.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

MIKEÁS 7:15 Mint az Égyiptom földérõl 
kijövetelednek idején, láttatok vele 
csodadolgokat.

16 Látják [ezt] a pogányok és 
megszégyenülnek minden erejökkel. 
Kezöket szájokra teszik, füleik 
megsiketülnek;

17 Nyalják a port, mint a kígyó, mint a 
föld férgei; reszketve jõnek rejtekeikbõl; 
remegve folyamodnak az Úrhoz, a mi 
Istenünkhöz, és félnek tetõled!

18 Kicsoda olyan Isten, mint te, a ki 
megbocsátja a bûnt és elengedi öröksége 
maradékának vétkét?! Nem tartja meg 
haragját örökké, mert gyönyörködik az 
irgalmasságban!

19 Hozzánk térvén, könyörül rajtunk; 
eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger 
mélységébe veted minden bûnünket!

20 Hûséget mutatsz a Jákóbnak, 
irgalmasságot Ábrahámnak, a mint 
megesküdtél atyáinknak még az 
õsidõkben.

2 KRÓNIKA 7:14 És megalázza magát az 
én népem, a mely nevemrõl neveztetik, s 
könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy 
az õ bûnös életmódjával: én is meghallgatom 
õket a mennybõl, megbocsátom bûneiket, és 
megszabadítom földjüket.

ÉZSAIÁS 55:7 Hagyja el a gonosz az õ útát, 
és a bûnös férfiú gondolatait, és térjen az 
Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, 
mert bõvelkedik a megbocsátásban.

JEREMIÁS SIR 3:32 Sõt, ha 
megszomorít, meg is vígasztal az õ 
kegyelmességének gazdagsága szerint.

HÓSEÁS 3:5 Azután megtérnek Izráel  
fiai és keresik az Urat, az õ Istenöket, 
és Dávidot, az õ királyukat, és remegve 
[folyamod]nak az Úrhoz és az õ jóságához az 
utolsó idõkben.

ZAKARIÁS 10:6 És megerõsítem a Júda házát, 
és a József házát megsegítem, és visszahozom 
õket, mert szánom õket, és olyanokká lesznek, 
mintha el sem vetettem volna õket; mert én 
vagyok az Úr, az õ Istenök, és meghallgatom 
õket.

MÁTÉ 18:21 Ekkor hozzámenvén 
Péter, monda: Uram, hányszor lehet az 
én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki 
megbocsátanom? még hétszer is?

22 Monda néki Jézus: Nem mondom néked, 
hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer 
is.

LUKÁCS 7:49 És a kik együtt ülének vele az 
asztalnál, kezdék magukban mondani: Ki ez, 
hogy a bûnöket is megbocsátja?

ZSIDÓKHOZ 10:16 Ez az a szövetség, 
melyet kötök velök ama napok után, mondja 
az Úr: Adom az én törvényemet az õ szíveikbe, 
és az õ elméjökbe írom be azokat,

17 [Azután így szól:] És az õ bûneikrõl és 
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álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

1 PÉTER 2:10 A kik hajdan nem nép 
[voltatok], most pedig Isten népe [vagytok;] 
a kik nem kegyelmezettek [voltatok,] most 
pedig kegyelmezettek [vagytok.]

Lásd még: #1; #2; #3; #5; Zsoltárok 103:3.
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C01 A Messiás megszületése meg volt 
jövendölve.

H01 A Messiás visszatérése meg lett 
jövendölve.

HABAKUK 2:3 Mert e látomás bizonyos 
idõre [szól,] de vége felé siet és meg nem 
csal; ha késik is, bízzál benne; mert eljön, 
el fog jõni, nem marad el!

ZSOLTÁROK 130:5 Várom az Urat, 
várja az én lelkem, és bízom az õ igéretében.

6 [Várja] lelkem az Urat, jobban, mint az õrök a 
reggelt, az õrök a reggelt.

ÉZSAIÁS 8:17 Én pedig várom az Urat, a ki 
elrejté orczáját Jákób házától, és benne bízom.

ÉZSAIÁS 46:13 Elhoztam igazságomat, 
nincs messze, és az én szabadításom nem 
késik, Sionban lesz szabadításom, és Izráelen 
dicsõségem.

LUKÁCS 18:7 Hát az Isten nem áll-é bosszút 
az õ választottaiért, kik õ hozzá kiáltanak éjjel 
és nappal, ha hosszútûrõ is irántuk?

8 Mondom néktek, hogy bosszút áll értök 
hamar. Mindazáltal az embernek Fia mikor 
eljõ, avagy talál-é hitet e földön?

ZSIDÓKHOZ 10:37 Mert még vajmi 
kevés idõ, és a ki eljövendõ, eljõ és nem késik.

2 PÉTER 3:9 Nem késik el az ígérettel az 
Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; 
hanem hosszan tûr érettünk, nem akarván, 
hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy 
mindenki megtérésre jusson.

Lásd még: Zsoltárok 27:14; Ézsaiás 30:18; Jeremiás sir 3:25,26; 
Mikeás 7:7; Lukács 2:25; 2 Tesszalonika 2:6-8; Jakab 5:7,8.

E25 A Messiásban hinni fognak és dicsérni 
fogják Ot.

HABAKUK 2:4 Ímé, felfuvalkodott, nem 
igaz õ benne az õ lelke; az igaz pedig az õ 
hite által él.

RÓMAIAKHOZ 1:17 Mert az Istennek 
igazsága jelentetik ki abban hitbõl hitbe, 
miképen meg van írva: Az igaz ember pedig 
hitbõl él.

GALATÁKHOZ 2:16 Tudván azt, 
hogy az ember nem igazul meg a törvény 
cselekedeteibõl, hanem a Jézus Krisztusban 
való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, 
hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitbõl 
és nem a törvény cselekedeteibõl; Mivel a 
törvény cselekedeteibõl nem igazul meg egy 
test sem.

GALATÁKHOZ 3:11 Hogy pedig a 
törvény által senki sem igazul meg Isten elõtt, 
nyilvánvaló, mert az igaz ember hitbõl él.

12 A törvény pedig nincs hitbõl, hanem a mely 
ember cselekeszi azokat, élni fog azok által.

ZSIDÓKHOZ 10:38 Az igaz pedig 
hitbõl él. És a ki meghátrál, abban nem 
gyönyörködik a lelkem.

Lásd még: Ézsaiás 53:11; Jeremiás 23:5; Máté 27:19; Apostolok 3:14; 
Apostolok 22:14; János 2:1; János 5:10-12.
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H03 A Messiás jövobeli Királysága.

HABAKUK 2:14 Mert az Úr dicsõségének 
ismeretével betelik a föld, a miképen a 
folyamok megtöltik a tengert.

ÉZSAIÁS 11:9 Nem ártanak és nem 
pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert 
teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a 
vizek a tengert beborítják.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

JELENÉSEK 15:4  Ki ne félne téged, 
Uram! és [ki] ne dicsõítené a te nevedet? mert 
csak egyedül vagy szent. Mert eljõnek mind 
a pogányok és lehajolnak elõtted; mert a te 
ítéleteid nyilvánvalókká lettek.

Lásd még: #1; Zsoltárok 67:1-8; Zsoltárok 72:19; Zsoltárok 86:9; 
Zsoltárok 98:1-8; Ézsaiás 6:3.
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D05 A Messiás lesz a Megváltó.
E18 Isten az o népével lakozik.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

SOFONIÁ 3:9 Akkor változtatom majd 
a népek ajkát tisztává, hogy mind 
segítségül hívják az Úr nevét, hogy egy 
akarattal szolgálják õt.

SOFONIÁ 3:10-11
SOFONIÁ 3:12 És marasztok közötted 

nyomorult és szegény népet, a kik bíznak 
az Úr nevében.

13 Izráel maradéka nem cselekszik 
hamisságot, nem szól hazugságot, és nem 
találtatik szájában álnokságnak nyelve, 
hanem legelésznek és lenyugosznak és 
nem lesz a ki felrettentse [õket.

14 Énekelj Sionnak leánya, harsogj Izráel, 
örvendj és teljes szívvel vígadj Jeruzsálem 
leánya!

15 Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, 
elfordította ellenségedet; Izráel királya, 
az Úr, közötted van, nem látsz többé 
gonoszt!

16 Azon a napon ezt mondják 
Jeruzsálemnek: Ne félj! Ne lankadjanak 
kezeid Sion!

17 Az Úr, a te Istened közötted van; erõs õ, 
megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat 
az õ szerelmében, énekléssel örvendez 
néked.

SOFONIÁ 3:18-19

SOFONIÁ 3:20 Abban az idõben elhozlak 
titeket, és akkor összeszedlek titeket, 
mert nevesekké és híresekké teszlek 
titeket a földnek minden népe között, 
mikor megfordítom a ti fogságotokat a ti 
szemetek elõtt, azt mondja az Úr.

EZÉKIEL 37:24 És az én szolgám, Dávid 
lesz a király õ rajtok, s egy pásztora lesz 
mindnyájoknak; és az én törvényeim szerint 
járnak, s parancsolataimat megõrzik és 
cselekszik.

25 És laknak a földön, melyet adtam vala az én 
szolgámnak, Jákóbnak, a melyen laktak a ti 
atyáitok; és laknak azon õk és fiaik és fiaiknak 
fiai mindörökké, és az én szolgám, Dávid az õ 
fejedelmök örökké.

MÁTÉ 21:9 Az elõtte és utána menõ 
sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna 
a Dávid fiának! Áldott, a ki jõ az Úrnak 
nevében! Hozsánna a magasságban!

MÁTÉ 26:61 Monda: Ez azt mondta: 
Leronthatom az Isten templomát, és három 
nap alatt felépíthetem azt.

62 És fölkelvén a fõpap, monda néki: Semmit 
sem felelsz-é? Micsoda tanúbizonyságot 
tesznek ezek ellened?

63 Jézus pedig hallgat vala. És felelvén a fõpap, 
monda néki: Az élõ Istenre kényszerítelek 
téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy-é 
a Krisztus, az Istennek Fia?

MÁTÉ 27:12 És mikor vádolák õt a 
fõpapok és a vének, semmit sem felele.

13 Akkor monda néki Pilátus: Nem hallod-é, 
mily sok bizonyságot tesznek ellened?

14 És nem felele néki egyetlen szóra sem, úgy 
hogy a helytartó igen elcsodálkozék.

LUKÁCS 4:18 Az Úrnak lelke [van] én 
rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a 
szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, 
elküldött, hogy a töredelmes szívûeket 
meggyógyítsam, hogy a foglyoknak 
szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek 
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megnyilását, hogy szabadon bocsássam a 
lesujtottakat,

19 Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.

LUKÁCS 24:47 És prédikáltatni az õ nevében 
a megtérésnek és a bûnök bocsánatának 
minden pogányok között, Jeruzsálemtõl 
elkezdve.

JÁNOS 13:1 A husvét ünnepe elõtt pedig, 
tudván Jézus, hogy eljött az õ órája, hogy 
átmenjen e világból az Atyához, mivelhogy 
szerette az övéit e világon, mindvégig szerette 
õket.

JÁNOS 15:11 Ezeket beszéltem néktek, 
hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem 
és a ti örömetek beteljék.

12 Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek 
egymást, a miképen én szerettelek titeket.

13 Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, 
mintha valaki életét adja az õ barátaiért.

RÓMAIAKHOZ 8:37 De mindezekben 
felettébb diadalmaskodunk, Az által, a ki 
minket szeretett,

JELENÉSEK 15:4  Ki ne félne téged, 
Uram! és [ki] ne dicsõítené a te nevedet? mert 
csak egyedül vagy szent. Mert eljõnek mind 
a pogányok és lehajolnak elõtted; mert a te 
ítéleteid nyilvánvalókká lettek.

JELENÉSEK 19:1  És ezek után 
hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát 
az égben, a mely ezt mondja vala: Aleluja! 
az idvesség és a dicsõség, és a tisztesség és a 
hatalom az Úré, a mi Istenünké!

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; Ézsaiás 62:1-7; Ézsaiás 65:19; Jeremiás 
32:41; Máté 28:18,19; Apostolok 6:7; Apostolok 9:15; Jelenések 19:7.
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E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

AGGEUS 2:6 Mert ezt mondja a 
Seregeknek Ura: Egy kevés [idõ] van még, 
és én megindítom az eget és a földet, a 
tengert és a szárazt.

7 És megindítok minden népet, és eljön, 
a kit minden népek óhajtanak, és 
megtöltöm e házat dicsõséggel, azt 
mondja a Seregeknek Ura.

8 Enyém az ezüst és enyém az arany, azt 
mondja a Seregeknek Ura.

9 Nagyobb lészen e második háznak 
dicsõsége az elsõnél, azt mondja a 
Seregeknek Ura, és e helyen adok 
békességet, azt mondja a Seregeknek Ura.

1 MÓZES 49:10 Nem múlik el Júdától a 
fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei közûl; 
míg eljõ Siló, és a népek néki engednek.

JÁNOS 1:14 És az Íge testté lett és lakozék 
mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes 
vala kegyelemmel és igazsággal.

RÓMAIAKHOZ 14:17 Mert az Isten 
országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, 
békesség és Szent Lélek által való öröm.

2 KORINTUSI 3:9 Mert ha a 
kárhoztatás szolgálata dicsõséges, mennyivel 
inkább dicsõséges az igazság szolgálata?

10 Sõt a dicsõített nem is dicsõséges ebben a 
részben az õt meghaladó dicsõség miatt.

JELENÉSEK 21:2  És én János látám 
a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az 

Istentõl szálla alá a mennybõl, elkészítve, mint 
egy férje számára felékesített menyasszony.

3 És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja 
vala az égbõl: Ímé az Isten sátora az 
emberekkel van, és velök lakozik, és azok az õ 
népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az õ 
Istenök.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; Lukács 21:10,11.

C01 A Messiás megszületése meg volt 
jövendölve.

AGGEUS 2:23 Azon a napon, azt mondja 
a Seregeknek Ura, felveszlek téged 
Zorobábel, Sealtiélnek fia, én szolgám, 
azt mondja az Úr, és olyanná teszlek, 
mint egy pecsétgyürû, mert téged 
választottalak el, azt mondja a Seregeknek 
Ura.

LUKÁCS 3:23 Maga Jézus pedig mintegy 
harmincz esztendõs volt, mikor [tanítani] 
kezdett, ki, a mint állítják vala, a József fia 
vala, [ez pedig] a Hélié,

24 [Ez] Mattáté, [ez] Lévié, [ez] Melkié, [ez ]
Jannáé, [ez] Józsefé,

25 [Ez] Matthatiásé[, ez] Ámosé, [ez] Naumé, 
[ez] Eslié, [ez] Naggaié,

26 [Ez] Maáté, [ez] Matthatiásé, [ez] Sémeié, [ez 
]Józsefé, [ez] Júdáé,

27 [Ez] Joannáé, [ez] Rhésáé, [ez] Zorobábelé, [ez 
]Saláthielé, [ez] Nérié,

AGGEUS
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E17 A Messiás templomot épít Istennek.
E19 A Messiás vigaszt ad.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.
      .
ZAKARIÁS 1:16 Azt mondja azért az 

Úr: könyörületességgel fordulok 
Jeruzsálemhez; benne építtetik meg az 
én házam, szól a Seregeknek Ura, és 
mérõzsinór nyujtatik ki Jeruzsálem felett.

17 Mégis kiálts, mondván: Ezt mondja a 
Seregeknek Ura: Bõvelkedni fognak még 
városaim a jóban, mert megvígasztalja 
még az Úr a Siont, és magáévá fogadja 
még Jeruzsálemet!

ÉZSAIÁS 40:1 Vígasztaljátok, vígasztaljátok 
népemet, így szól Istenetek!

2 Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek 
néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy 
bûne megbocsáttatott; hiszen kétszeresen 
sujtotta õt az Úr keze minden bûneiért.

ÉZSAIÁS 40:9 Magas hegyre menj fel, 
örömmondó Sion! emeld föl szódat magasan, 
örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne félj! 
mondjad Júda városinak: Ímhol Istenetek!

ÉZSAIÁS 66:13 Mint férfit, a kit anyja 
vígasztal, akként vígasztallak titeket én, és 
Jeruzsálemben vesztek vígasztalást!

MÁTÉ 9:35 És körüljárja vala Jézus 
a városokat mind, és a falvakat, tanítván 
azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten 
országának evangyéliomát, és gyógyítván 
mindenféle betegséget és mindenféle 
erõtelenséget a nép között.

LUKÁCS 4:43 Õ pedig monda nékik: 

Egyéb városoknak is hirdetnem kell nékem az 
Istennek országát; mert azért küldettem.

APOSTOLOK 1:8 Hanem vesztek 
erõt, minekutána a Szent Lélek eljõ reátok: 
és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, 
mint az egész Júdeában és Samariában és a 
földnek mind végsõ határáig.

APOSTOLOK 5:16 És a szomszéd 
városok sokasága is Jeruzsálembe gyûlt, hozva 
betegeket és tisztátalan lelkektõl gyötretteket: 
kik mind meggyógyulának.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
E18 Isten az o népével lakozik.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.
       
ZAKARIÁS 2:1-2
ZAKARIÁS 2:3 És ímé, az angyal, a ki 

beszél vala velem, kijöve, és más angyal 
[is] kijöve eléje.

4 És monda annak: Fuss, és szólj e 
gyermekhez, mondván: Kerítetlenül 
fogják lakni Jeruzsálemet a benne levõ 
emberek és barmok sokasága miatt.

5 Én pedig, szól az Úr, tûz-fal leszek 
körülötte és megdicsõítem magamat õ 
benne!

ZAKARIÁS 2:6-9
ZAKARIÁS 2:10 Örülj és örvendezz, 

Sionnak leánya, mert ímé elmegyek és 
közötted lakozom! így szól az Úr.

11 És sok pogány csatlakozik azon a napon 
az Úrhoz, és népemmé lesznek, és 

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

12 És birtokba veszi az Úr Júdát, mint az 
õ osztályrészét a szent földön, és újra 
magáévá fogadja Jeruzsálemet.

13 Hallgasson minden test az Úr elõtt: mert 
felkelt az õ szentséges helyérõl.

ZSOLTÁROK 40:8 Akkor azt 
mondtam: ìmé jövök; a könyvtekercsben írva 
van felôlem,

LUKÁCS 2:32 Világosságul a pogányok 
megvilágosítására, és a te népednek, az 
Izráelnek dicsõségére.

JÁNOS 8:14 Felele Jézus és monda nékik: 
Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az 
én bizonyságtételem igaz; mert tudom honnan 
jöttem és hová megyek; ti pedig nem tudjátok 
honnan jövök és hová megyek.

JÁNOS 8:42 Monda azért nékik Jézus: Ha 
az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: 
mert én az Istentõl származtam és jöttem; 
mert nem is magamtól jöttem, hanem õ 
küldött engem.

JÁNOS 14:28 Hallottátok, hogy én 
azt mondtam néktek: Elmegyek, és 
eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, 
örvendeznétek, hogy azt mondtam: Elmegyek 
az Atyához; mert az én Atyám nagyobb 
nálamnál.

APOSTOLOK 9:15 Monda pedig néki 
az Úr: Eredj el, mert õ nékem választott 
edényem, hogy hordozza az én nevemet a 
pogányok és királyok, és Izráel fiai elõtt.

RÓMAIAKHOZ 3:29 Avagy Isten csak a 

zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony 
a pogányoké is.

RÓMAIAKHOZ 11:25 Mert nem akarom, 
hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, 
hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a 
megkeményedés Izráelre nézve [csak] részben 
történt, a meddig a pogányok teljessége 
bemegyen.

RÓMAIAKHOZ 15:8 Mondom 
pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a 
körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy 
megerõsítse az atyák ígéreteit;

9 A pogányok pedig irgalmasságáért dicsõítik 
Istent, a mint meg van írva: Annakokáért 
vallást teszek rólad a pogányok között, és 
dícséretet éneklek a te nevednek.

10 És ismét azt mondja: Örüljetek pogányok az õ 
népével együtt.

11 És ismét: Dícsérjétek az Urat minden 
pogányok, és magasztaljátok õt minden 
népek.

12 És viszont Ésaiás így szól: Lészen a Jessének 
gyökere, és a ki felkel, hogy uralkodjék a 
pogányokon; õ benne reménykednek a 
pogányok.

ZSIDÓKHOZ 9:27 És miképen 
elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer 
meghaljanak, azután az ítélet:

28 Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván 
sokak bûneinek eltörlése végett, másodszor 
bûn nélkül jelen meg azoknak, a kik õt várják 
idvességökre.

ZSIDÓKHOZ 10:7 Akkor mondám: 
Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva 
vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te 
akaratodat.

ZAKARIÁS
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JELENÉSEK 3:11  Ímé eljövök hamar: 
tartsd meg a mi nálad van, hogy senki el ne 
vegye a te koronádat.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

JELENÉSEK 16:15 (Imé eljövök, mint 
a tolvaj. Boldog, a ki vigyáz és õrzi az õ ruháit, 
hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák 
az õ rútságát.)

JELENÉSEK 22:7 Ímé eljövök hamar. Boldog, a 
ki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.

JELENÉSEK 22:12 És ímé hamar 
eljövök; és az én jutalmam velem [van,] 
hogy megfizessek mindenkinek, a mint az õ 
cselekedete lesz.

JELENÉSEK 22:17 És a Lélek és a 
menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki 
hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, 
jõjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét 
ingyen.

JELENÉSEK 22:20 Ezt mondja, a 
ki ezekrõl bizonyságot tesz: Bizony hamar 
eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; János 17:13; Apostolok 10:45; 
Apostolok 11:1,18; Zsidókhoz 10:9; 1 Péter 5:4.

C01 A Messiás megszületése meg volt 
jövendölve.

D05 A Messiás lesz a Megváltó.
D10 A Messiás lesz a Bíró.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ZAKARIÁS 3:1 Azután megmutatá nékem 
Jósuát, a fõpapot, a ki az Úr angyala elõtt 
álla, és a Sátánt, a ki jobb keze felõl álla, 
hogy vádolja õt.

2 És mondá az Úr a Sátánnak: Dorgáljon 
meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg 
az Úr, a ki magáévá fogadja Jeruzsálemet. 
Avagy nem tûzbõl kikapott üszög-é ez?

3 Jósua pedig szennyes ruhába vala 
öltöztetve, és áll vala az angyal elõtt.

4 És szóla és monda az elõtte állóknak, 
mondván: Vegyétek le róla a szennyes 
ruhákat! És monda néki: Lásd! Levettem 
rólad a te álnokságodat, és ünnepi 
ruhákba öltöztetlek téged!

5 Azután mondám: Tegyenek fejére tiszta 
süveget! Feltevék azért fejére a tiszta 
süveget, és ruhákba öltözteték õt, az 
Úrnak angyala pedig [ott] áll vala.

ZAKARIÁS 3:6-7
ZAKARIÁS 3:8 Halld meg Jósua, te fõpap; 

te és barátaid, a kik elõtted ülnek, 
mert jelképes férfiak ezek: Ímé, bizony 
elõhozom az én szolgámat, Csemetét!

9 Mert ímé e kõ az, a melyet Jósua elé 
helyezek; egy kövön hét szem; ímé, én 
faragom annak faragványait, így szól a 
Seregeknek Ura, és eltörlöm e földnek 
álnokságait egy napon.

10 Azon a napon, így szól a Seregeknek Ura, 
kiki hívja majd a maga felebarátját a 
szõlõtõ alá és a fügefa alá.

ZAKARIÁS
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MÁTÉ 22:11 Bemenvén pedig a király, 
hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy 
embert, a kinek nem vala menyegzõi ruhája.

12 És monda néki: Barátom, mi módon jöttél 
ide, holott nincsen menyegzõi ruhád? Az 
pedig hallgata.

LUKÁCS 1:32 Ez nagy lészen, és a 
Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az 
Úr Isten a Dávidnak, az õ atyjának, királyi 
székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

RÓMAIAKHOZ 16:20 A békességnek 
Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt 
hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme 
veletek. Ámen.

EFÉZUSIAKHOZ 6:11 Öltözzétek föl az 
Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok 
az ördögnek minden ravaszságával szemben.

12 Mert nem vér és test ellen van nékünk 
tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, 
a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének 
világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, 
melyek a magasságban vannak.

13 Annakokáért vegyétek föl az Istennek 
minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama 
gonosz napon, és mindeneket elvégezvén 
megállhassatok.

1 JÁNOS 3:8 A ki a bûnt cselekszi az 
ördögbõl van; mert az ördög kezdettõl fogva 
bûnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek 
Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

JELENÉSEK 4:4 És a királyiszék körül 
huszonnégy királyiszék [vala;] és a 
királyiszékekben látám ülni a huszonnégy 

Vénet fehér ruhákba öltözve: és a fejökön 
arany koronák valának.

JELENÉSEK 4:10  Leesik a huszonnégy 
Vén az elõtt, a ki a királyiszékben ül, és imádja 
azt, a ki örökkön örökké él, és az õ koronáit a 
királyiszék elé teszi, mondván:

11 Méltó vagy Uram, hogy végy dicsõséget 
és tisztességet és erõt; mert te teremtettél 
mindent, és a te akaratodért vannak és 
teremttettek.

JELENÉSEK 7:9 Azután látám, és ímé egy 
nagy sokaság, a melyet senki meg nem 
számlálhatott, minden nemzetbõl és ágazatból, 
és népbõl és nyelvbõl; és a királyiszék elõtt 
és a Bárány elõtt állnak vala, fehér ruhákba 
öltözve, és az õ kezeikben pálmaágak;

10 És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az 
idvesség a mi Istenünké, a ki a királyiszékben 
ül, és a Bárányé!

11 Az angyalok pedig mindnyájan a királyiszék, a 
Vének és a négy lelkes állat körül állnak vala, 
és a királyiszék elõtt arczczal leborulának, és 
imádák az Istent,

12 Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsõség és 
bölcseség és hálaadás és tisztesség és hatalom 
és erõ a mi Istenünknek mind örökkön 
örökké, Ámen.

13 Akkor felele egy a Vének közül, és monda 
nékem: Ezek, a kik a fehér ruhákba vannak 
öltözve, kik és honnét jöttek?

14 És mondék néki: Uram, te tudod. És monda 
nékem: Ezek azok, a kik jöttek a nagy 
nyomorúságból, és megmosták az õ ruháikat, 
és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.

JELENÉSEK 19:8  És adatott annak, 
hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér 
gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek 
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igazságos cselekedetei.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; Ézsaiás 6:2,3; Ézsaiás 64:6; Zakariás 
6:11-13.

D03 A Messiás, mint a Pap feladatai.
E17 A Messiás templomot épít Istennek.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
  
ZAKARIÁS 6:12 És szólj néki, mondván: Ezt 

mondja a Seregeknek Ura, mondván: Ímé, 
egy férfiú, a neve Csemete, mert csemete 
támad belõle, és megépíti az Úrnak 
templomát!

13 Mert õ fogja megépíteni az Úrnak 
templomát, és nagy lesz az õ dicsõsége, és 
ülni és uralkodni fog az õ székében, és pap 
is lesz az õ székében, és békesség tanácsa 
lesz kettõjük között.

15 És a messzelakók eljõnek és építenek 
az Úr templomában, és megtudjátok, 
hogy a Seregeknek Ura küldött el engem 
hozzátok. Így lesz, ha hallgattok az 
Úrnak, a ti Isteneteknek szavára!

MÁTÉ 12:6 Mondom pedig néktek, hogy 
a templomnál nagyobb van itt.

MÁTÉ 26:61 Monda: Ez azt mondta: 
Leronthatom az Isten templomát, és három 
nap alatt felépíthetem azt.

LUKÁCS 1:31 És ímé fogansz a te 
méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az õ nevét 
JÉZUSNAK.

32 Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának 
hivattatik; és néki adja az Úr Isten a 
Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét;

33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az 
õ királyságának vége nem lészen!

JÁNOS 2:19 Felele Jézus és monda nékik: 
Rontsátok le a templomot, és három nap alatt 
megépítem azt.

20 Mondának azért a zsidók: Negyvenhat 
esztendeig épült ez a templom, és te három 
nap alatt megépíted azt?

21 Õ pedig az õ testének templomáról szól vala.

JÁNOS 17:1 Ezeket beszélte Jézus; és 
felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, 
eljött az óra; dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a 
te Fiad is dicsõítsen téged;

2 A miként te hatalmat adtál néki minden 
testen, hogy örök életet adjon mindennek, a 
mit néki adtál.

3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek 
téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, 
a Jézus Krisztust.

APOSTOLOK 2:39 Mert néktek 
lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és 
mindazoknak, kik messze vannak, valakiket 
csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

APOSTOLOK 15:14 Simeon elbeszélé, 
mimódon gondoskodott elõször az Isten, hogy 
a pogányok közül vegyen népet az õ nevének,

15 És ezzel egyeznek a próféták mondásai, mint 
meg van írva:

16 Ezek után megtérek és felépítem a Dávidnak 
leomlott sátorát; és annak omladékait 
helyreállítom, és ismét felállatom azt:

17 Hogy megkeresse az embereknek többi része 
az Urat, és a pogányok mindnyájan, a kik az 
én nevemrõl neveztetnek. Ezt mondja az Úr, 
ki mindezeket megcselekszi.
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2 KORINTUSI 6:16 Vagy mi egyezése 
Isten templomának bálványokkal? Mert ti az 
élõ Istennek temploma vagytok, a mint az 
Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük 
járok; és leszek nékik Istenök, és õk én népem 
lesznek.

EFÉZUSIAKHOZ 2:19 Azért immár nem 
vagytok jövevények és zsellérek, hanem 
polgártársai a szenteknek és cselédei az 
Istennek,

20 Kik fölépíttettetek az apostoloknak és 
prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkõ maga 
Jézus Krisztus,

21 A kiben az egész épület szép renddel 
rakattatván, nevekedik szent templommá az 
Úrban;

22 A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a 
Lélek által.

ZSIDÓKHOZ 3:3 Mert ez nagyobb 
dicsõségre méltattatott, mint Mózes, a 
mennyiben a ház építõjének nagyobb a 
tisztessége, mint a háznak.

4 Mert minden háznak van építõje, a ki pedig 
mindent elkészített, az Isten az.

5 Mózes is hû volt ugyan az õ egész házában, 
mint szolga, a hirdetendõknek bizonyságára,

6 Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, 
a kinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a 
reménységnek dicsekedését mind végig erõsen 
megtartjuk.

ZSIDÓKHOZ 7:24 De ennek, 
minthogy örökké megmarad, változhatatlan a 
papsága.

ZSIDÓKHOZ 10:12 Õ azonban, egy 
áldozattal áldozván a bûnökért, mindörökre 
ûle az Istennek jobbjára,

1 PÉTER 3:22 A ki Istennek jobbján van, 
felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az 
angyalok, hatalmasságok és erõk.

JELENÉSEK 21:3  És hallék nagy 
szózatot, a mely ezt mondja vala az égbõl: Ímé 
az Isten sátora az emberekkel van, és velök 
lakozik, és azok az õ népei lesznek, és maga az 
Isten lesz velök, az õ Istenök.

JELENÉSEK 21:22 És templomot nem 
láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten 
annak temploma, és a Bárány.

Lásd még: #1; #3; Ézsaiás 9:7; Zakariás 4:1-6; Apostolok 2:1-4,16-
18,37-42; 17:31; 19:4-6; Efézusiakhoz 1:20-23; Filippiekhez 2:7-11; 

Zsidókhoz 2:7-9.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ZAKARIÁS 8:1-2
ZAKARIÁS 8:3 Ezt mondja az Úr: 

Megtértem a Sionhoz, és Jeruzsálem 
közepette lakozom, és Jeruzsálem igazság 
városának neveztetik, a Seregek Urának 
hegye pedig szent hegynek.

4 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Agg 
férfiak és agg nõk ülnek majd Jeruzsálem 
utczáin, és kinek-kinek pálcza lesz 
kezében a napok sokasága miatt.

5 És megtelnek a város utczái fiúkkal és 
leányokkal, a kik játszadoznak annak 
utczáin.

6 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ha [ez] 
csoda lészen e nép maradékának szemei 
elõtt azokban a napokban, vajjon az én 
szemeim elõtt is csoda lészen-é? így szól a 
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Seregeknek Ura.
7 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ímé, én 

megszabadítom az én népemet a nap 
keltének földérõl és a nap nyugtának 
földérõl.

8 És elhozom õket és Jeruzsálemben 
lakoznak, és népemmé lesznek, én pedig 
Istenökké leszek hûséggel és igazsággal.

ZAKARIÁS 8:9-11
ZAKARIÁS 8:12 Mert a vetés békességes 

[lészen,] a szõlõtõ megadja gyümölcsét, 
a föld is megadja termését, az egek is 
megadják harmatjokat, és örökössé 
teszem mindezeken e nép maradékát.

13 És lészen, hogy a miképen átok valátok 
a pogányok között, oh Júda háza és 
Izráel háza: azonképen megszabadítlak 
titeket, és áldássá lesztek. Ne féljetek! 
Erõsödjenek meg kezeitek!

ZAKARIÁS 8:14-19
ZAKARIÁS 8:20 Ezt mondja a Seregeknek 

Ura: Még lesz [idõ,] a mikor népek jõnek 
el, és sok városoknak lakói.

21 És egyiknek lakói a másikhoz mennek, 
mondván: Menten menjünk el az Úr 
orczájának engesztelésére, és a Seregek 
Urának keresésére; én is elmegyek!

22 És eljõnek sok népek és erõs nemzetek 
Jeruzsálembe a Seregek Urának 
keresésére, és az Úr orczájának 
engesztelésére.

23 Ezt mondja a Seregeknek Ura: E 
napokban lesz az, hogy a minden nyelvû 
pogányok közül tíz ember ragad egy zsidó 
férfiúba s ragad annak ruhája szélébe, 
mondván: Hadd menjünk veletek, mert 
hallottuk, hogy veletek van az Isten!

LUKÁCS 24:45 Akkor megnyilatkoztatá az õ 
elméjöket, hogy értsék az írásokat.

46 És monda nékik: Így van megírva, és így 
kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni 
a halálból harmadnapon:

47 És prédikáltatni az õ nevében a megtérésnek 
és a bûnök bocsánatának minden pogányok 
között, Jeruzsálemtõl elkezdve.

RÓMAIAKHOZ 11:25 Mert nem akarom, 
hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, 
hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a 
megkeményedés Izráelre nézve [csak] részben 
történt, a meddig a pogányok teljessége 
bemegyen.

26 És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg 
van írva: Eljõ Sionból a Szabadító, és elfordítja 
Jákóbtól a gonoszságokat:

27 És ez nékik az én szövetségem, midõn 
eltörlöm az õ bûneiket.

28 Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti 
érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek 
az atyákért.

29 Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai 
és az õ elhívása.

30 Mert miképen ti egykor engedetlenkedtetek az 
Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek 
az õ engedetlenségök miatt:

31 Azonképen õk is most engedetlenkedtek, 
hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán õk is 
irgalmasságot nyerjenek;

32 Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá 
rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön.

RÓMAIAKHOZ 15:8 Mondom 
pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a 
körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy 
megerõsítse az atyák ígéreteit;

9 A pogányok pedig irgalmasságáért dicsõítik 
Istent, a mint meg van írva: Annakokáért 
vallást teszek rólad a pogányok között, és 
dícséretet éneklek a te nevednek.
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10 És ismét azt mondja: Örüljetek pogányok az õ 
népével együtt.

11 És ismét: Dícsérjétek az Urat minden 
pogányok, és magasztaljátok õt minden 
népek.

12 És viszont Ésaiás így szól: Lészen a Jessének 
gyökere, és a ki felkel, hogy uralkodjék a 
pogányokon; õ benne reménykednek a 
pogányok.

RÓMAIAKHOZ 16:25 Annak pedig, a ki 
titeket megerõsíthet az én evangyéliomom és a 
Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak 
kijelentése folytán, mely örök idõtõl fogva el 
volt hallgatva,

26 Most pedig megjelentetett a prófétai írások 
által, az örök Isten parancsolata szerint, a 
hitben való engedelmesség végett minden 
pogányoknak tudomására adatván,

2 KORINTUSI 6:16 Vagy mi egyezése 
Isten templomának bálványokkal? Mert ti az 
élõ Istennek temploma vagytok, a mint az Isten 
mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; 
és leszek nékik Istenök, és õk én népem lesznek.

GALATÁKHOZ 3:8 Elõre látván pedig 
az Írás, hogy Isten hitbõl fogja megigazítani 
a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, 
hogy: Te benned fognak megáldatni minden 
népek.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal 
is trombitála, és nagy szózatok lõnek a 
mennyben, a melyek ezt mondják vala: 
E világnak országai a mi Urunkéi és az õ 
Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké 
uralkodik.

JELENÉSEK 15:4     Ki ne félne téged, Uram! 

és [ki] ne dicsõítené a te nevedet? mert csak 
egyedül vagy szent. Mert eljõnek mind a 
pogányok és lehajolnak elõtted; mert a te 
ítéleteid nyilvánvalókká lettek.

JELENÉSEK 21:3  És hallék nagy 
szózatot, a mely ezt mondja vala az égbõl: Ímé 
az Isten sátora az emberekkel van, és velök 
lakozik, és azok az õ népei lesznek, és maga az 
Isten lesz velök, az õ Istenök.

JELENÉSEK 21:24 És a pogányok, 
a kik megtartatnak, annak világosságában 
járnak; és a föld királyai az õ dicsõségöket és 
tisztességöket abba viszik.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; Lukács 8:43,44; János 12:20,21; 
Jelenések 7:9.

D04 A Messiás, mint a Király feladatai.
F02 A Messiás Jeruzsálembe történo 

bevonulása meg lett jövendölve.

ZAKARIÁS 9:9 Örülj nagyon, Sionnak 
leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! 
Ímé, jön néked a te királyod; igaz és 
szabadító õ; szegény és szamárháton ülõ, 
azaz nõstényszamárnak vemhén.

1 MÓZES 49:10 Nem múlik el Júdától a 
fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei közûl; 
míg eljõ Siló, és a népek néki engednek.

11 Szõlõtõhöz köti szamarát, és nemes 
venyigéhez szamara vemhét, ruháját borban 
mossa, felöltõjét a szõlõ vérében.

ÉZSAIÁS 62:11 Ímé, az Úr hirdette mind a 
föld határáig: Mondjátok meg Sion leányának, 
ímé, eljött szabadulásod, ímé, jutalma vele jõ, 
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és megfizetése õ elõtte!

MÁTÉ 21:4 Mindez pedig azért lett, hogy 
beteljesedjék a próféta mondása, a ki így szólott:

5 Mondjátok meg Sion leányának: Ímhol jõ 
néked a te királyod, alázatosan és szamáron 
ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén.

JÁNOS 12:12 Másnap a nagy sokaság, a 
mely az ünnepre jött vala, hallván, hogy Jézus 
Jeruzsálembe jõ,

13 Pálmaágakat võn, és kiméne elébe, és kiált 
vala: Hozsánna: Áldott, a ki jõ az Úrnak 
nevében, az Izráelnek ama királya!

14 Találván pedig Jézus egy szamarat, felüle arra, 
a mint meg van írva:

15 Ne félj Sionnak leánya: Ímé a te királyod jõ, 
szamárnak vemhén ülve.

16 Ezeket pedig nem értették eleinte az õ 
tanítványai: hanem mikor megdicsõítteték 
Jézus, akkor emlékezének vissza, hogy ezek 
õ felõle vannak megírva, és [hogy] ezeket 
mívelték õ vele.

Lásd még: Ézsaiás 12:6; Ézsaiás 40:9; Ézsaiás 52:9,10; Sofoniá 
3:14,15; Zakariás 2:10; Márk 11:7-10; Lukács 19:29-38.

B13 A Messiás hatalma.
E24 A Messiás békét hoz.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ZAKARIÁS 9:10 És kivesztem a szekeret 
Efraimból és a lovat Jeruzsálembõl, 
kivesztem a harczi kézívet is, és békességet 
hirdet a pogányoknak; és uralkodik 
tengertõl tengerig, és a folyamtól a föld 
határáig.

ZAKARIÁS 9:11-12

ZSOLTÁROK 72:7 Virágozzék az õ 
idejében az igaz és a béke teljessége, a míg 
nem lesz a hold.

ÉZSAIÁS 9:6 Mert egy gyermek születik 
nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ 
vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, 
tanácsosnak, erõs Istennek, örökkévalóság 
atyjának, békesség fejedelmének!

7 Uralma növekedésének és békéjének nem 
lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, 
hogy fölemelje és megerõsítse azt jogosság és 
igazság által mostantól mindörökké. A seregek 
Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!

MÁTÉ 8:27 Az emberek pedig 
elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy 
mind a szelek, mind a tenger engednek néki.

MÁTÉ 9:6 Hogy pedig megtudjátok, 
hogy az ember Fiának van hatalma a földön 
a bûnöket megbocsátani (ekkor monda a 
gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat, és 
eredj haza.

MÁTÉ 28:18 És hozzájuk menvén Jézus, 
szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden 
hatalom mennyen és földön.

MÁRK 1:27 És mindnyájan 
elálmélkodának, annyira, hogy egymás között 
kérdezgeték, mondván: Mi ez? Micsoda új 
tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a 
tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek 
néki?

LUKÁCS 2:14 Dicsõség a magasságos 
[mennyek]ben az Istennek, és e földön 
békesség, és az emberekhez jó akarat!
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LUKÁCS 4:32 És csodálkozának az õ 
tudományán, mert beszéde hatalmas vala.

JÁNOS 5:22 Mert az Atya nem ítél senkit, 
hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;

JÁNOS 5:27 És hatalmat ada néki az 
ítélettételre is, mivelhogy embernek fia.

JÁNOS 10:17 Azért szeret engem az Atya, 
mert én leteszem az én életemet, hogy újra 
felvegyem azt.

18 Senki sem veszi azt el én tõlem, hanem én 
teszem le azt én magamtól. Van hatalmam 
letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni 
azt. Ezt a parancsolatot vettem az én 
Atyámtól.

JÁNOS 14:27 Békességet hagyok néktek; 
az én békességemet adom néktek: nem úgy 
adom én néktek, a mint a világ adja. Ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

JÁNOS 16:33 Azért beszéltem ezeket 
néktek, hogy békességetek legyen én bennem. 
E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: 
és meggyõztem a világot.

JÁNOS 17:1 Ezeket beszélte Jézus; és 
felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, 
eljött az óra; dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a 
te Fiad is dicsõítsen téged;

2 A miként te hatalmat adtál néki minden 
testen, hogy örök életet adjon mindennek, a 
mit néki adtál.

APOSTOLOK 9:31 A gyülekezeteknek 
tehát egész Júdeában, Galileában és 
Samariában békességök vala; épülvén és járván 
az Úrnak félelmében és a Szent Léleknek 

vígasztalásában, sokasodnak vala.

APOSTOLOK 10:36 Azt az ígét, melyet 
elkülde az Izráel fiainak, hirdetvén békességet 
a Jézus Krisztus által (õ mindeneknek Ura).

RÓMAIAKHOZ 5:1 Megigazulván 
azért hit által, békességünk van Istennel, a mi 
Urunk Jézus Krisztus által,

EFÉZUSIAKHOZ 2:17 És eljövén, 
békességet hirdetett néktek, a távol valóknak 
és a közel valóknak.

2 TESSZALONIKA 3:16 Maga pedig a 
békességnek Ura adjon néktek mindenkor 
minden tekintetben békességet. Az Úr 
[legyen] mindnyájatokkal!

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; 1 Sámuel 2:10; Zsoltárok 2:8; 
Zsoltárok 22:28; Zsoltárok 37:11; Zsoltárok 67:8; Zsoltárok 72:8; 
Zsoltárok 85:9-11; Zsoltárok 98:3; Zsoltárok 122:6-8; Zsoltárok 

147:14; Ézsaiás 26:12; Ézsaiás 45:22; Ézsaiás 48:18; Ézsaiás 
52:7; Ézsaiás 53:5; Ézsaiás 55:12; Ézsaiás 57:19; Ézsaiás 62:11; 
Ézsaiás 66:12; Jeremiás 8:11; Jeremiás 16:19-21; Jeremiás 28:9; 

Jeremiás 33:9; Hóseás 1:7; Hóseás 2:19; Mikeás 5:4,10,11; Aggeus 
2:32; Dániel 4:17; Dániel 7:13,14,27; Márk 1:27; Lukács 4:32; 
Lukács 10:19; Lukács 11:31; Lukács 12:15; János 10:17,18; János 

20:19,21,26; Rómaiakhoz 10:15,17,18; Rómaiakhoz 14:17; 
1 Korintusi 15:24; 2 Korintusi 10:4,5; Efézusiakhoz 2:14,15; 

Kolosséiakhoz 1:20; Kolosséiakhoz 3:15; 2 Péter 3:14.

D05 A Messiás lesz a Megváltó.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ZAKARIÁS 10:3-5 
ZAKARIÁS 10:6 És megerõsítem a Júda 

házát, és a József házát megsegítem, és 
visszahozom õket, mert szánom õket, 
és olyanokká lesznek, mintha el sem 
vetettem volna õket; mert én vagyok az 
Úr, az õ Istenök, és meghallgatom õket.

ZAKARIÁS
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7 Efraim is olyan lesz, mint egy hõs, 
és örvendeznek majd mintegy bortól 
[ittasodva,] és látják fiaik és örvendeznek; 
örvend az õ szívök az Úrban.

8 Süvöltök nékik és egybegyûjtöm 
õket, mert megszabadítom õket, és 
megsokasulnak, a mint megsokasultak 
vala.

9 És széthintem õket a népek között, hogy a 
messze földeken [is ]emlegessenek engem, 
és fiakat neveljenek és visszatérjenek.

10 Mert visszatérítem õket, Égyiptom 
földérõl, Assiriából is összegyûjtöm 
õket, és behozom õket Gileád és Libánon 
földjére, és elég sem lesz nékik.

11 És átvonulnak a nyomor tengerén, 
és megveri a tenger hullámait, és 
kiszáradnak a folyam örvényei, letöretik 
Assiriának kevélysége, és Égyiptom 
királyi pálczája elvész.

12 És megerõsítem õket az Úrban, és az õ 
nevében járnak, így szól az Úr.

MÁTÉ 24:14 És az Isten országának ez 
az evangyélioma hirdettetik majd az egész 
világon, bizonyságul minden népnek; és akkor 
jõ el a vég.

MÁTÉ 28:19 Elmenvén azért, 
tegyetek tanítványokká minden népeket, 
megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és 
a Szent Léleknek nevében,

20 Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, 
a mit én parancsoltam néktek: és ímé én 
ti veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig. Ámen!

LUKÁCS 21:24 És elhullanak fegyvernek 
éle által, és fogva vitetnek minden pogányok 
közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a 

pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje.

RÓMAIAKHOZ 11:11 Annakokáért 
mondom: Avagy azért botlottak-é meg, hogy 
elessenek? Távol legyen; hanem az õ esetük 
folytán [lett] az idvesség a pogányoké, hogy õk 
felingereltessenek.

12 Ha pedig az õ esetök világnak gazdagsága, 
és az õ veszteségök pogányok gazdagsága, 
mennyivel inkább az õ teljességök?

13 Mert néktek mondom a pogányoknak, a 
mennyiben hát én pogányok apostola vagyok, 
a szolgálatomat dicsõítem,

14 Ha ugyan felingerelhetném az én atyámfiait, 
és megtarthatnék közülök némelyeket.

15 Mert ha az õ elvettetésök a világnak 
megbékélése, micsoda [lesz] a felvételök 
hanemha élet a halálból?

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; Apostolok 2:5-11; 1 Péter 1:1,2; 
Jelenések 8:7-11.

F04 A Messiás elutasításának 
következményei.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.

ZAKARIÁS 11:4 Ezt mondja az Úr, az én 
Istenem: Legeltesd a leölésre szánt juhokat,

5 A melyeket leölnek az õ tulajdonosaik, 
a nélkül, hogy bûnnek tartanák, eladóik 
pedig ezt mondják: Áldott az Úr, mert 
meggazdagodtam! és pásztoraik sem 
kimélik õket.

6 Bizony nem kimélem többé e föld 
lakosait, ezt mondja az Úr; sõt ímé 
odaadok minden embert a felebarátja 
kezébe és az õ királya kezébe, és 
megrontják e földet, és nem szabadítom 
ki kezökbõl!
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EZÉKIEL 34:23 És állatok föléjök egyetlenegy 
pásztort, hogy legeltesse õket: az én szolgámat, 
Dávidot, õ legelteti õket s õ lesz nékik 
pásztoruk.

MIKEÁS 5:4 És megáll, és legeltet az Úrnak 
erejével, az Úrnak az õ Istenének fenséges 
nevével, és [bátorsággal] lakoznak, mert ímé 
felmagasztaltatik a földnek határáig.

MÁTÉ 15:24 Õ pedig felelvén, monda: 
Nem küldettem, csak az Izráel házának 
elveszett juhaihoz.

MÁTÉ 23:1 Akkor szóla Jézus a 
sokaságnak és az õ tanítványainak,

2 Mondván: Az írástudók és a farizeusok a 
Mózes székében ülnek:

3 Annakokáért a mit parancsolnak néktek, 
mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; 
de az õ cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. 
Mert õk mondják, de nem cselekszik.

4 Mert õk nehéz és elhordozhatatlan terheket 
kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; 
de õk az ujjokkal sem akarják azokat illetni.

LUKÁCS 19:41 És mikor közeledett, látván a 
várost, síra azon.

42 Mondván: Vajha megismerted volna te is, csak 
e te mostani napodon is, a mik néked a te 
békességedre [valók]! de most elrejtettek a te 
szemeid elõl.

43 Mert jõnek reád napok, mikor a te ellenségeid 
te körülted palánkot építenek, és körülvesznek 
téged, és mindenfelõl megszorítanak téged.

44 És a földre tipornak téged, és a te fiaidat te 
benned; és nem hagynak te benned követ 
kövön; mivelhogy nem ismerted meg a te 
meglátogatásodnak idejét.

JÁNOS 19:13 Pilátus azért, a mikor 
hallja vala e beszédet, kihozá Jézust, és 
ûle a törvénytevõ székbe azon a helyen, a 
melyet Kõpadolatnak hívtak, zsidóul pedig 
Gabbathának.

14 Vala pedig a husvét péntekje; és mintegy 
hat óra. És monda a zsidóknak: Ímhol a ti 
királyotok!

15 Azok pedig kiáltoznak vala: Vidd el, vidd 
el, feszítsd meg õt! Monda nékik Pilátus: A 
ti királyotokat feszítsem meg? Felelének a 
papifejedelmek: Nem királyunk van, hanem 
császárunk!

JÁNOS 21:15 Mikor aztán megebédelének, 
monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának 
[fia:] jobban szeretsz-é engem ezeknél? 
Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy 
szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én 
bárányaimat!

16 Monda néki ismét másodszor is: Simon, 
Jónának [fia], szeretsz-é engem? Monda néki: 
Igen, Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. 
Monda néki: Õrizd az én juhaimat!

17 Monda néki harmadszor [is]: Simon, Jónának 
[fia], szeretsz-é engem? Megszomorodék Péter, 
hogy harmadszor [is] mondotta vala néki: 
Szeretsz-é engem? És monda néki: Uram, te 
mindent tudsz; te tudod, hogy én szeretlek 
téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én 
juhaimat!

Lásd még: Ézsaiás 40:9-11; Máté 23:14,37; Máté 24:10; Lukács 
12:52,53; Lukács 21:16,17; János 12:13; Zsidókhoz 2:3; Zsidókhoz 

10:26,27.
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B06 A Messiás a Jó Pásztor.
B15 A Messiás irgalmas lesz.

ZAKARIÁS 11:7 Legeltetém hát a leölésre 
szánt juhokat, azaz a megnyomorgatott 
juhokat, és választék magamnak két 
pálczát, az egyiket nevezém szépségnek, 
a másikat nevezém egyességnek; így 
legeltetém a juhokat.

MÁTÉ 9:35 És körüljárja vala Jézus 
a városokat mind, és a falvakat, tanítván 
azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten 
országának evangyéliomát, és gyógyítván 
mindenféle betegséget és mindenféle 
erõtelenséget a nép között.

36 Mikor pedig látta vala a sokaságot, 
könyörületességre indula rajtok, mert el voltak 
gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül 
való juhok.

MÁTÉ 11:5 A vakok látnak, és a sánták 
járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek 
hallanak; a halottak föltámadnak, és a 
szegényeknek evangyéliom hirdettetik;

JÁNOS 10:16 Más juhaim is vannak nékem, 
a melyek nem ebbõl az akolból valók: azokat 
is elõ kell hoznom, és hallgatnak majd az én 
szómra; és lészen egy akol [és] egy pásztor.

JÁNOS 17:21 Hogy mindnyájan egyek 
legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és 
én te benned, hogy õk is egyek legyenek 
mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te 
küldtél engem.

22 És én azt a dicsõséget, a melyet nékem adtál, õ 
nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen 
mi egy vagyunk:

23 Én õ bennök, és te én bennem: hogy 

tökéletesen egygyé legyenek, és hogy 
megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és 
szeretted õket, a miként engem szerettél.

Lásd még: Ézsaiás 61:1; Jeremiás 5:4; Ezékiel 37:16-23; Sofoniá 3:12; 
Zakariás 11:4,10,11,14.

F03 A Messiás el lesz utasítva.
F11 A Messiás szenvedése.

ZAKARIÁS 11:8 És három pásztort vertem 
el egy hónap alatt, mert elkeseredék a 
lelkem miattok, és az õ lelkök is megútála 
engem.

MÁTÉ 23:34 Annakokáért ímé prófétákat, 
bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: 
és azok közül némelyeket megöltök, és 
megfeszítetek, másokat azok közül a ti 
zsinagógáitokban megostoroztok és városról- 
városra üldöztök.

35 Hogy reátok szálljon minden igaz vér, a mely 
kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétõl 
Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, a kit a 
templom és az oltár között megöltetek.

36 Bizony mondom néktek, mindezek reá 
következnek erre a nemzetségre.

MÁTÉ 27:20 A fõpapok és vének pedig reá 
beszélék a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, 
Jézust pedig veszítsék el.

LUKÁCS 12:50 De keresztséggel kell 
nékem megkereszteltetnem; és mely igen 
szorongattatom, míglen [az] elvégeztetik.

LUKÁCS 19:14 Az õ alattvalói pedig gyûlölék 
õt, és követséget küldének utána, mondván: 
Nem akarjuk, hogy õ uralkodjék mi rajtunk.

ZAKARIÁS
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JÁNOS 7:7 Titeket nem gyûlölhet a világ, 
de engem gyûlöl; mert én bizonyságot teszek 
felõle, hogy az õ cselekedetei gonoszak.

JÁNOS 15:18 Ha gyûlöl titeket a világ, 
tudjátok meg, hogy engem elébb gyûlölt ti 
nálatoknál.

JÁNOS 15:23 A ki engem gyûlöl, gyûlöli az 
én Atyámat is.

24 Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem 
volna közöttük, a melyeket senki más nem 
cselekedett, nem volna bûnük; de most láttak 
is, gyûlöltek is, mind engem, mind az én 
Atyámat.

25 De [azért lõn így,] hogy beteljesedjék a 
mondás, a mely megiratott az õ törvényökben: 
Ok nélkül gyûlöltek engem.

Lásd még: Zsoltárok 106:40; Ézsaiás 49:7; Jeremiás 12:8; Hóseás 
9:15.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.

ZAKARIÁS 11:9 És mondám: Nem 
õrizlek én titeket, haljon meg a halálra 
való és vágattassék ki a kivágni való, 
a megmaradottak pedig egyék meg 
egymásnak húsát.

JEREMIÁS 23:33 Mikor pedig megkérdez téged 
e nép, vagy a próféta, vagy a pap, mondván: 
Micsoda az Úrnak terhe? akkor mondd 
meg nékik azt: mi a teher? Az, hogy elvetlek 
titeket, azt mondja az Úr.

JEREMIÁS 23:39 Ezért ímé én elfeledlek titeket, 
és kigyomlállak titeket, és a várost, a melyet 
néktek és a ti atyáitoknak adtam, [elvetem] az 

én orczám elõl.

MÁTÉ 15:14 Hagyjátok õket; vakoknak 
vak vezetõi õk: ha pedig vak vezeti a vakot, 
mind a ketten a verembe esnek.

MÁTÉ 21:19 És meglátva egy fügefát az út 
mellett, oda méne hozzá, és nem talála azon 
semmit, hanem csak levelet; és monda annak: 
Gyümölcs te rajtad ezután soha örökké ne 
teremjen. És a fügefa azonnal elszárada.

MÁTÉ 21:43 Annakokáért mondom 
néktek, hogy elvétetik tõletek az Istennek 
országa, és oly népnek adatik, a mely 
megtermi annak gyümölcsét.

MÁTÉ 23:38 Ímé, pusztán hagyatik néktek 
a ti házatok.

39 Mert mondom néktek: Mostantól fogva 
nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt 
mondjátok: Áldott, a ki jõ az Úrnak nevében!

JÁNOS 8:21 Ismét monda azért nékik 
Jézus: Én elmegyek, és kerestek majd engem, 
és a ti bûneitekben fogtok meghalni: a hová 
én megyek, ti nem jöhettek oda.

JÁNOS 8:24 Azért mondám néktek, hogy 
a ti bûneitekben haltok meg: mert ha nem 
hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti 
bûneitekben.

APOSTOLOK 13:46 Akkor Pál és 
Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: 
Szükséges volt, hogy elõször néktek 
hirdettessék az Isten ígéje; de mivelhogy ti 
megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak 
magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz 
fordulunk.
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47 Mert így parancsolta nékünk az Úr: 
Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, 
hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.

APOSTOLOK 28:26 Eredj el a néphez és 
mondd: Hallván halljátok, és ne értsetek; és 
nézvén nézzetek, és ne lássatok!

27 Mert megkövéredett e népnek szíve, és 
füleikkel nehezen hallanak, és szemeiket 
behunyják; hogy szemeikkel ne lássanak, 
füleikkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek és 
meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam õket.

28 Legyen azért néktek tudtotokra, hogy a 
pogány népeknek küldetett az Istennek ez 
idvezítése, és õk meg is hallgatják.

JELENÉSEK 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.

Lásd még: Ézsaiás 9:20,21; Jeremiás 19:9; Ezékiel 5:10.

E25 A Messiásban hinni fognak és dicsérni 
fogják Ot.

F04 A Messiás elutasításának 
következményei.

ZAKARIÁS 11:10 És vevém [egyik] 
pálczámat, a szépséget, és eltörém azt, 
hogy felbontsam az én szövetségemet, a 
melyet az összes népekkel kötöttem.

11 És felbomla [az] azon a napon, és így 
tudták meg az elsanyargatott juhok, a kik 
ragaszkodnak vala hozzám, hogy az Úr 
dolga [ez].

LUKÁCS 2:25 És ímé vala Jeruzsálemben 
egy ember, a kinek neve Simeon volt, és ez az 
ember igaz és istenfélõ vala, a ki várta az Izráel 
vigasztalását, és a Szent Lélek vala õ rajta.

LUKÁCS 2:38 Ez is ugyanazon órában oda 
állván, hálát adott az Úrnak, és szóla õ felõle 
mindeneknek, a kik Jeruzsálemben a váltságot 
várták.

LUKÁCS 21:5 És mikor némelyek 
mondának a templom felõl, hogy szép 
kövekkel és ajándékokkal van felékesítve, 
monda:

6 Ezekbõl, a miket láttok, jõnek napok, 
melyekben kõ kövön nem marad, mely le nem 
romboltatnék.

LUKÁCS 21:32 Bizony mondom néktek, 
hogy e nemzetség el nem múlik, mígnem 
mind ezek meglesznek.

LUKÁCS 23:51 Ki nem vala részes azoknak 
tanácsában és cselekedetében, Arimathiából, a 
zsidók városából való, ki maga is várja vala az 
Istennek országát;

LUKÁCS 24:49 És ímé én elküldöm ti reátok 
az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok 
Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok 
mennyei erõvel.

RÓMAIAKHOZ 9:3 Mert kívánnám, 
hogy én magam átok legyek, [elszakasztva] a 
Krisztustól az én atyámfiaiért, a kik rokonaim 
test szerint;

4 A kik izráeliták, a kiké a fiúság és a dicsõség és 
a szövetségek, meg a törvényadás és az isteni 
tisztelet és az ígéretek;

5 A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint 
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a Krisztus, a ki mindeneknek felette örökké 
áldandó Isten. Ámen.

RÓMAIAKHOZ 11:7 Micsoda tehát? 
A mit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a 
választottak ellenben megnyerték, a többiek 
pedig megkeményíttettek:

8 A mint meg van írva: Az Isten kábultság 
lelkét adta nékik; szemeket, hogy ne lássanak, 
füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig.

9 Dávid is ezt mondja: Legyen az õ asztaluk 
tõrré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá.

10 Sötétüljenek meg az õ szemeik, hogy ne 
lássanak, és az õ hátokat mindenkorra 
görbítsd meg.

11 Annakokáért mondom: Avagy azért 
botlottak-é meg, hogy elessenek? Távol legyen; 
hanem az õ esetük folytán [lett] az idvesség a 
pogányoké, hogy õk felingereltessenek.

12 Ha pedig az õ esetök világnak gazdagsága, 
és az õ veszteségök pogányok gazdagsága, 
mennyivel inkább az õ teljességök?

GALATÁKHOZ 3:16 Az ígéretek pedig 
Ábrahámnak adattak és az õ magvának. Nem 
mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem 
mint egyrõl. És a te magodnak, a ki a Krisztus.

17 Ezt mondom pedig, hogy a kötést, melyet 
Isten elõször megerõsített a Krisztusra 
nézve, a négyszázharmincz esztendõ multán 
keletkezett törvény nem teszi erõtelenné, hogy 
megsemmisítse az ígéretet.

18 Mert ha törvénybõl [van] az örökség, akkor 
többé nem ígéretbõl; Ábrahámnak pedig 
ígéret által ajándékozta azt az Isten.

ZSIDÓKHOZ 7:22 Annyiban jobb 
szövetségnek lett kezesévé Jézus.

ZSIDÓKHOZ 8:8 Mert dorgálván 

õket, így szól: Ímé napok jõnek, ezt mondja az 
Úr, és az Izráel házával és Júdának házával új 
szövetséget kötök.

9 Nem azon szövetség szerint, a melyet 
kötöttem az õ atyáikkal ama napon, mikor 
kézen fogtam õket, hogy kivezessem 
Égyiptomból, mert õk nem maradtak meg 
abban az én szövetségemben, azért én sem 
gondoltam velök, mondja az Úr.

10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel 
házával, ama napok multán, mond az Úr: 
Adom az én törvényemet az õ elméjökbe, és 
az õ szívökbe írom azokat, és leszek nekik 
Istenök és õk lesznek nekem népem.

11 És nem tanítja kiki az õ felebarátját és kiki 
az õ atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; 
mert mindnyájan megismernek engem a 
kicsinytõl nagyig.

12 Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és 
az õ bûneikrõl és gonoszságaikról meg nem 
emlékezem.

13 Mikor újról beszél, óvá tette az elsõt; a mi 
pedig megavul és megvénhedik, közel van az 
enyészethez.

Lásd még: Zsoltárok 89:40; Ézsaiás 8:17; Ézsaiás 26:8,9; Jeremiás 
14:21; Jeremiás 31:31,32; Ezékiel 7:20-22; Ezékiel 16:59-61; Ezékiel 

24:21; Dániel 9:26; Mikeás 7:7; Lukács 24:49-53.
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F05 A Messiást elárulják.

ZAKARIÁS 11:12 És mondám 
nékik: Ha jónak tetszik néktek, adjátok 
meg az én béremet; ha pedig nem: 
hagyjátok abba! És harmincz ezüst pénzt 
fizettek béremül.

13 És monda az Úr nékem: Vesd a fazekas 
elé! Nagy jutalom, a melyre becsültek 
engem. Vevém azért a harmincz ezüst 
pénzt, és vetém azt az Úrnak házába, a 
fazekas elé.

MÁTÉ 26:14 Akkor a tizenkettõ közül egy, 
a kit Iskariótes Júdásnak hívtak, a fõpapokhoz 
menvén,

15 Monda: Mit akartok nékem adni, és én 
kezetekbe adom õt? Azok pedig rendelének 
néki harmincz ezüst pénzt.

16 És ettõl fogva alkalmat keres vala, hogy 
elárulja õt.

MÁTÉ 27:3 Akkor látván Júdás, a ki õt 
elárulá, hogy elítélték õt, megbánta dolgát, 
és visszavivé a harmincz ezüst pénzt a 
fõpapoknak és a véneknek,

4 Mondván: Vétkeztem, hogy elárultam az 
ártatlan vért. Azok pedig mondának: Mi 
közünk hozzá? Te lássad.

5 Õ pedig eldobván az ezüst pénzeket a 
templomban, eltávozék; és elmenvén 
felakasztá magát.

6 A fõpapok pedig felszedvén az ezüst pénzeket, 
mondának: Nem szabad ezeket a templom 
kincsei közé tennünk, mert vérnek ára.

7 Tanácsot ülvén pedig, megvásárlák azon a 
fazekasnak mezejét idegenek számára való 
temetõnek.

8 Ezért hívják ezt a mezõt vérmezejének mind e 
mai napig.

9 Ekkor teljesedék be a Jeremiás próféta 
mondása, a ki így szólott: És vevék a harmincz 
ezüst pénzt, a megbecsültnek árát, a kit Izráel 
fiai részérõl megbecsültek, 1)

10 És adák azt a fazekas mezejéért, a mint az Úr 
rendelte volt nékem.

1) Az itt feltüntetett szavak nem Jeremiás, 
hanem Zakariás próféta könyvében 
vannak feljegyezve; és különböző 
álláspontok alakultak ki az ellentmondás 
megmagyarázásához.  A legvalószínűbb 
álláspont szerint az evangéliumíró kihagyta 
a próféta nevét, és Jeremiás neve 
   egy későbbi másolás során került a 
szövegbe. A régi bölcsek ezt szokták 
mondani: „Jeremiás szelleme Zakariásban 
lakozik”.

F03 A Messiás el lesz utasítva.
F08 A Messiás halálának részletei.
G04 A Messiás kitölteti a Szellemét.
H01 A Messiás visszatérése meg lett 

jövendölve.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ZAKARIÁS 12:1-2
ZAKARIÁS 12:3 És azon a napon lesz, 

hogy nyomtatókõvé teszem Jeruzsálemet 
minden népnek; a ki emelni akarja 
azt, mind szakadva-szakad meg, noha 
összegyül ellene a föld minden pogánya.

ZAKARIÁS 12:4-7
ZAKARIÁS 12:8 Azon a napon oltalma 

lészen az Úr Jeruzsálem lakosának, 
és azon a napon olyan lesz köztök a 
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legalábbvaló, mint Dávid, a Dávid háza 
pedig, mint az Isten, mint az Úrnak 
angyala õ elõttök.

9 És azon a napon lesz, hogy kész leszek 
elveszteni minden pogányt, a kik 
Jeruzsálemre támadnak;

10 A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira 
pedig kiöntöm a kegyelemnek és 
könyörületességnek lelkét, és reám 
tekintenek, a kit átszegeztek, és siratják 
õt, a mint siratják az egyetlen fiút, és 
keseregnek utána, a mint keseregnek az 
elsõszülött után.

ZAKARIÁS 12:11-14

JÁNOS 19:34 Hanem egy a vitézek közül 
dárdával döfé meg az õ oldalát, és azonnal vér 
és víz jöve ki [abból.]

35 És a ki látta, bizonyságot tett, és igaz az õ 
tanúbizonysága; és az tudja, hogy õ igazat 
mond, hogy ti is higyjetek.

36 Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az 
írás: Az õ csontja meg ne törettessék.

37 Másutt ismét így szól az írás: Néznek majd 
arra, a kit általszegeztek.

APOSTOLOK 2:17 És lészen az utolsó 
napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én 
Lelkembõl minden testre: és prófétálnak a ti 
fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat 
látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.

18 És épen az én szolgáimra és az én 
szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a 
napokban az én Lelkembõl, és prófétálnak.

APOSTOLOK 2:23 Azt, a ki Istennek 
elvégezett tanácsából és rendelésébõl adatott 
[halálra,] megragadván, gonosz kezeitekkel 
keresztfára feszítve megölétek:

24 Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait 

megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki 
attól fogvatartatnia.

APOSTOLOK 2:33 Annakokáért az 
Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a 
megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, 
kitöltötte ezt, a mit ti most láttok és hallotok.

APOSTOLOK 2:36 Bizonynyal tudja 
meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és 
Krisztussá tette õt az Isten, azt a Jézust, a kit ti 
megfeszítettetek.

37 [Ezeket] pedig mikor hallották, szívökben 
megkeseredének, és mondának Péternek és 
a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, 
atyámfiai, férfiak?

38 Péter pedig monda nékik: Térjetek meg 
és keresztelkedjetek meg mindnyájan a 
Jézus Krisztusnak nevében a bûnöknek 
bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek 
ajándékát.

JELENÉSEK 1:7 Ímé eljõ a felhõkkel; és 
minden szem meglátja õt, még a kik õt által 
szegezték is; és siratja õt e földnek minden 
nemzetsége. Úgy van. Ámen.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; Apostolok 10:45; Apostolok 11:15; 
Titus 3:5,6.
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E04 A Messiás gyozelme a bun felett.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

ZAKARIÁS 13:1 Azon a napon kútfõ fakad 
a Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak 
a bûn és tisztátalanság ellen.

2 És lészen azon a napon, így szól a 
Seregeknek Ura: Kivesztem a bálványok 
neveit e földrõl, és emlegetni sem fogják 
többé; sõt a prófétákat és a fertelmes 
lelket is kiszaggatom e földrõl.

EZÉKIEL 36:25 És hintek reátok tiszta 
vizet, hogy megtisztuljatok, minden 
tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól 
megtisztítlak titeket.

JÁNOS 1:29 Másnap látá János Jézust õ 
hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama 
báránya, a ki elveszi a világ bûneit!

1 KORINTUSI 6:11 Ilyenek voltatok 
pedig némelyek, de megmosattattatok, de 
megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr 
Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.

TITUS 3:5 Nem az igazságnak 
cselekedeteibõl, a melyeket mi cselekedtünk, 
hanem az õ irgalmasságából tartott meg 
minket az újjászületésnek fürdõje és a Szent 
Lélek megújítása által,

6 Melyet kitöltött reánk bõséggel a mi megtartó 
Jézus Krisztusunk által;

1 JÁNOS 1:7 Ha pedig a világosságban 
járunk, a mint õ maga a világosságban 
van: közösségünk van egymással, és Jézus 
Krisztusnak, az õ Fiának vére megtisztít 
minket minden bûntõl.

JELENÉSEK 1:5 És a Jézus Krisztustól, a 
ki a hû tanúbizonyság, a halottak közül az 
elsõszülött, és a föld királyainak fejedelme. 
Annak, a ki minket szeretett, és megmosott 
bennünket a mi bûneinkbõl az õ vére által,

JELENÉSEK 7:13     Akkor felele egy a Vének 
közül, és monda nékem: Ezek, a kik a fehér 
ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek?

14 És mondék néki: Uram, te tudod. És monda 
nékem: Ezek azok, a kik jöttek a nagy 
nyomorúságból, és megmosták az õ ruháikat, 
és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.

Lásd még: #1; #2; #5; Ezékiel 37:23-26; Hóseás 2:18; Hóseás 14:7; 
Sofoniá 1:3,4; Efézusiakhoz 5:25-27; Zsidókhoz 9:13,14; János 5:6.

 

F01 A Messiás halála meg lett jövendölve.
F06 A Messiás egyedül marad.

ZAKARIÁS 13:7 Fegyver, serkenj fel az 
én pásztorom ellen és a férfiú ellen, a 
ki nékem társam! így szól a Seregeknek 
Ura. Verd meg a pásztort és elszélednek a 
juhok, én pedig a kicsinyek ellen fordítom 
kezemet.

MÁTÉ 26:31 Akkor monda nékik 
Jézus: Mindnyájan ezen az éjszakán 
megbotránkoztok én bennem. Mert meg van 
írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a 
nyájnak juhai.

MÁTÉ 26:56 Mindez pedig azért lõn, 
hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor 
elhagyák õt a tanítványok mind, és elfutának.

MÁRK 14:27 És monda nékik Jézus: Ezen 
az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok 
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bennem; mert meg van írva: Megverem a 
pásztort, és elszélednek a juhok.

MÁRK 14:50 Akkor elhagyván õt, 
mindnyájan elfutának.

JÁNOS 16:32 Ímé eljõ az óra, és immár 
eljött, hogy szétoszoljatok kiki az övéihez, és 
engem egyedül hagyjatok; de nem vagyok 
egyedül, mert az Atya velem van.

JÁNOS 17:12 Mikor velök valék a világon, 
én megtartám õket a te nevedben; a kiket 
nékem adtál, megõrizém, és senki el nem 
veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, 
hogy az írás beteljesüljön.

JÁNOS 18:7 Ismét megkérdezé azért õket: 
Kit kerestek? És azok mondának: A názáreti 
Jézust.

8 Felele Jézus: Mondtam néktek, hogy én 
vagyok [az.] Azért, ha engem kerestek, ezeket 
bocsássátok el;

9 Hogy beteljesüljön a beszéd, a melyet 
mondott: Azok közül, a kiket nékem adtál, 
senkit sem vesztettem el.

Lásd még: Ézsaiás 5:1-5; Ézsaiás 27:1,2; Máté 18:10-14; Apostolok 
2:23.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

ZAKARIÁS 13:8 És lészen az egész földön, 
így szól az Úr: a két rész kivágattatik azon 
[és] meghal, de a harmadik megmarad 
rajta.

9 És beviszem a harmadrészt a tûzbe, és 
megtisztítom õket, a mint tisztítják az 
ezüstöt és megpróbálom õket, a mint 
próbálják az aranyat; õ segítségül hívja az 
én nevemet és én felelni fogok néki; ezt 
mondom: Népem õ! Õ pedig ezt mondja: 
Az Úr az én Istenem!

MÁTÉ 21:43 Annakokáért mondom 
néktek, hogy elvétetik tõletek az Istennek 
országa, és oly népnek adatik, a mely 
megtermi annak gyümölcsét.

44 És a ki e kõre esik, szétzúzatik; a kire pedig ez 
esik reá, szétmorzsolja azt.

MÁTÉ 24:2 Jézus pedig monda nékik: 
Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom 
néktek: Nem marad itt kõ kövön, mely le nem 
romboltatik.

MÁTÉ 24:21 Mert akkor nagy nyomorúság 
lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta 
mind ez ideig, és nem is lesz soha.

22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, 
egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a 
választottakért megrövidíttetnek majd azok a 
napok.

LUKÁCS 21:24 És elhullanak fegyvernek 
éle által, és fogva vitetnek minden pogányok 
közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a 
pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje.
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JELENÉSEK 8:7 Az elsõ angyal azért 
trombitála, és lõn jégesõ és tûz, vérrel elegy, 
és vetteték a földre; és a földnek harmadrésze 
megége, és az élõfáknak harmadrésze megége, 
és minden zöldelõ fû megége.

8 A második angyal is trombitált, és mint egy 
tûzzel égõ nagy hegy vetteték a tengerbe; és a 
tengernek harmadrésze vérré lõn;

9 És meghala a tengerben lévõ teremtett 
állatoknak harmadrésze, a melyekben élet vala; 
és a hajóknak harmadrésze elvesze.

10 A harmadik angyal is trombitált, és leesék az 
égrõl egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és 
esék a folyóvizeknek harmadrészére, és a vizek 
forrásaira;

11 A csillagnak neve pedig üröm: változék azért a 
folyóvizek harmadrésze ürömmé; és sok ember 
meghala a vizektõl, mivel keserûkké lõnek.

12 A negyedik angyal is trombitált, és megvereték 
a napnak harmadrésze, és a holdnak 
harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; 
hogy meghomályosodjék azoknak 
harmadrésze, és a nap az õ harmadrészében ne 
fényljék, és az éjszaka hasonlóképen.

JELENÉSEK 16:19 És a nagy város 
három részre szakada, és a pogányok városai 
elesének; és a nagy Babilon megemlítteték az 
Isten elõtt, hogy adjon annak inni az õ búsult 
haragja borának poharából.

Lásd még: #1; #2; #5; Zsoltárok 66:10-12; Máté 23:35-37; Lukács 
19:41-44; Lukács 21:20-24; Lukács 23:28-30; 1 Korintusi 3:11-13; 

1 Tesszalonika 2:15,16; 1 Péter 1:6-8; 1 Péter 4:12,13.

E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H01 A Messiás visszatérése meg lett 

jövendölve.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.
. 
ZAKARIÁS 14:1-2
ZAKARIÁS 14:3 Mert eljön az Úr, és harczol 

azok ellen a népek ellen, a mint harczolt 
vala ama napon, a harcznak napján.

4 És azon a napon az Olajfák hegyére veti 
lábait, a mely szemben van Jeruzsálemmel 
napkelet felõl, és az Olajfák hegye 
közepén ketté válik, kelet felé és nyugot 
felé, igen nagy völgygyé, és a hegynek fele 
észak felé, fele pedig dél felé szakad.

5 És az én hegyem völgyébe futtok, mert 
a hegyközi völgy Azálig nyúlik, és úgy 
futtok, a mint futottatok a földindulás 
elõl Uzziásnak, Júda királyának 
napjaiban. Bizony eljõ az Úr, az én 
Istenem, [és ]minden szent vele.

6 És úgy lesz azon a napon: Nem 
lesz világosság, a ragyogó testek 
összezsugorodnak.

7 De lesz egy nap, a melyet az Úr tud, se 
nappal, se éjszaka, és világosság lesz az 
estvének idején.

8 És e napon lesz, hogy élõ vizek jõnek 
ki Jeruzsálembõl, felerészök a napkeleti 
tenger felé, felerészök pedig a nyugoti 
tenger felé, [és ]nyárban és télben [is úgy] 
lesz.

9 És az Úr lesz az egész földnek királya, e 
napon egy Úr lészen, és a neve is egy.

ZAKARIÁS 14:10-15
ZAKARIÁS 14:16 És lészen, hogy 

a kik megmaradnak mindama népek 
közül, a melyek Jeruzsálem ellen jõnek: 
esztendõrõl esztendõre mind felmennek, 
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hogy hódoljanak a királynak, a Seregek 
Urának, és megünnepeljék a sátorok 
ünnepét.

17 És lészen, hogy a ki nem megy fel e föld 
nemzetségei közül Jeruzsálembe, hogy 
hódoljon a királynak, a Seregek Urának: 
nem lészen azokra esõ.

18 És ha nem megy fel, vagy nem jön fel 
az égyiptomi nemzetség, õ rájok sem 
lészen; [de] lészen az a csapás, a melylyel 
megcsapkodja az Úr a népeket, a kik 
nem mennek fel a sátorok ünnepét 
megünnepelni.

19 Ez lészen Égyiptomnak büntetése, 
és mindama népek büntetése, a kik 
nem mennek fel a sátorok ünnepét 
megünnepelni.

20 Azon a napon a lovak csengettyûin is ez 
lesz: Az Úrnak szenteltetett. És a fazekak 
az Úrnak házában olyanokká lesznek, 
mint az oltár elõtt való medenczék.

21 És Jeruzsálemben és Júdában minden 
fazék a Seregek Urának szenteltetik, és 
eljõnek mind, a kik áldozni akarnak, és 
választanak közülök és fõznek azokban; 
és nem lészen többé Kananeus a Seregek 
Urának házában e napon.

ÉZSAIÁS 2:2 Lészen az utolsó idõkben, 
hogy erõsen fog állani az Úr házának hegye, 
hegyeknek felette, és magasabb lészen a 
halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden 
pogányok;

3 És eljönnek sok népek, mondván: Jertek 
menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének 
házához, hogy megtanítson minket az Õ 
útaira, és mi járjunk az Õ ösvényein, mert 
tanítás Sionból jõ, és Jeruzsálembõl az Úrnak 
beszéde;

4 Ki ítéletet tesz a pogányok között, és 

bíráskodik sok nép felett; és csinálnak 
fegyvereikbõl kapákat, és dárdáikból 
metszõkéseket, és nép népre kardot nem emel, 
és hadakozást többé nem tanul.

MÁTÉ 16:27 Mert az embernek Fia eljõ az 
õ Atyjának dicsõségében, az õ angyalaival; és 
akkor megfizet mindenkinek az õ cselekedete 
szerint.

MÁTÉ 24:35 Az ég és a föld elmúlnak, de 
az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.

36 Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, 
az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám 
egyedül.

37 A miképen pedig a Noé napjaiban vala, 
akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.

MÁTÉ 28:18 És hozzájuk menvén Jézus, 
szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden 
hatalom mennyen és földön.

JÁNOS 4:10 Felele Jézus és monda néki: 
Ha ismernéd az Isten ajándékát, és [hogy] 
ki az, a ki ezt mondja néked: Adj innom!; te 
kérted volna õt, és adott volna néked élõ vizet.

JÁNOS 4:14 Valaki pedig abból a vízbõl 
iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg 
nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet 
én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje 
lesz õ benne.

JÁNOS 7:37 Az ünnep utolsó nagy napján 
pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha 
valaki szomjúhozik, jõjjön én hozzám, és 
igyék.

38 A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, 
élõ víznek folyamai ömlenek annak belsejébõl.

39 Ezt pedig mondja vala a Lélekrõl, a melyet 
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veendõk valának az õ benne hívõk: mert még 
nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még 
nem dicsõítteték meg.

APOSTOLOK 1:10 És a mint szemeiket 
az égre függesztették, mikor õ elméne, ímé két 
férfiú állott meg mellettük fehér ruhában,

11 Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok 
nézve a mennybe? Ez a Jézus, a ki felviteték 
tõletek a mennybe, akképen jõ el, a miképen 
láttátok õt felmenni a mennybe.

12 Akkor megtérének Jeruzsálembe a hegyrõl, 
mely hívatik Olajfák [hegyének,] mely 
Jeruzsálem mellett van, egy szombat[napi] 
járóföldre.

JELENÉSEK 11:13 És lõn 
abban az órában nagy földindulás, és a 
városnak tizedrésze elesék; és megöleték a 
földindulásban hétezer ember neve; és a 
többiek megrémülének, és a menny Istenének 
adának dicsõséget.

JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal is 
trombitála, és nagy szózatok lõnek a mennyben, 
a melyek ezt mondják vala: E világnak országai 
a mi Urunkéi és az õ Krisztusáéi lettek, a ki 
örökkön örökké uralkodik.

JELENÉSEK 16:18 És lõnek zendülések 
és mennydörgések és villámlások; és lõn nagy 
földindulás, a milyen nem volt, mióta az 
emberek a földön vannak, ilyen földindulás, 
ilyen nagy.

19 És a nagy város három részre szakada, és a 
pogányok városai elesének; és a nagy Babilon 
megemlítteték az Isten elõtt, hogy adjon 
annak inni az õ búsult haragja borának 
poharából.

20 És minden sziget elmúlék, és hegyek nem 

találtatának többé.
21 És nagy jégesõ, mint egy-egy tálentom, szálla 

az égbõl az emberekre; és káromlák az Istent 
az emberek a jégesõ csapásáért; mert annak 
csapása felette nagy.

JELENÉSEK 21:23 És a városnak 
nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy 
világítsanak benne; mert az Isten dicsõsége 
megvilágosította azt, és annak szövétneke a 
Bárány.

24 És a pogányok, a kik megtartatnak, annak 
világosságában járnak; és a föld királyai az õ 
dicsõségöket és tisztességöket abba viszik.

25 És annak kapui be nem záratnak nappal ( 
éjszaka ugyanis ott nem lesz);

JELENÉSEK 22:1     És megmutatá nékem az 
élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó 
vala, mint a kristály, az Istennek és a 
Báránynak királyiszékébõl jõvén ki

2 Az õ utczájának közepén. És a folyóvízen 
innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét 
gyümölcsöt terem vala, minden hónapban 
meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok 
gyógyítására valók.

JELENÉSEK 22:5     És ott éjszaka nem lesz; és 
nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; 
mert az Úr Isten világosítja meg õket, és 
országolnak örökkön örökké.

JELENÉSEK 22:17 És a Lélek és a 
menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki 
hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, 
jõjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét 
ingyen.

Lásd még: #1; #2; #3; #4; #5; Jelenések 21:1-3.
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E10 A Messiás a pogányok Messiása is.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

MALAKIÁS 1:11 Hiszen napkelettõl 
fogva napnyugotig nagy az én nevem 
a pogányok között, és minden helyen 
tömjénnel áldoznak az én nevemnek és 
tiszta ételáldozattal! Bizony nagy az én 
nevem a pogányok között! azt mondja a 
Seregeknek Ura.

ÉZSAIÁS 66:20 És elhozzák minden 
testvéreiteket minden népek közül ajándékul 
az Úrnak, lovakon, szekereken, hintókban, 
öszvéreken és tevéken szentségemnek hegyére 
Jeruzsálembe, így szól az Úr, a mint hozzák 
Izráelnek fiai az ajándékot tiszta edényben az 
Úrnak házába.

RÓMAIAKHOZ 14:11 Mert meg van 
írva: Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol 
meg minden térd, és minden nyelv Istent 
magasztalja.

FILIPPIEKHEZ 2:10 Hogy a Jézus nevére 
minden térd meghajoljon, mennyeieké, 
földieké és föld alatt valóké.

ZSIDÓKHOZ 9:9 A mi példázat 
a jelenkori idõre, mikor áldoznak oly 
ajándékokkal és áldozatokkal, melyek nem 
képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a 
szolgálattevõt,

10 Csakis ételekkel meg italokkal és különbözõ 
mosakodásokkal - melyek testi rendszabályok 
- a megjobbulás idejéig kötelezõk.

11 Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendõ 
javaknak fõpapja, a nagyobb és tökéletesebb, 
nem kézzel csinált, azaz nem e világból való 
sátoron keresztül,

12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem 
az õ tulajdon vére által ment be egyszer s 
mindenkorra a szentélybe, örök váltságot 
szerezve.

JELENÉSEK 8:3 És jöve egy másik angyal, és 
megálla az oltárnál, arany tömjénezõt tartva; 
és adaték annak sok tömjén, hogy tegye 
minden szenteknek könyörgéseihez az arany 
oltárra, a mely a királyiszék elõtt vala.

4 És felméne a tömjén füstje a szentek 
könyörgéseivel az angyal kezébõl az Isten 
elébe.

Lásd még: #1; #4; #5; Zsoltárok 113:3,4; Ézsaiás 45:6; Ézsaiás 59:19.

C02 Be lett jelentve a Messiás osatyja.

MALAKIÁS 3:1 Ímé, elküldöm én az én 
követemet, és megtisztítja elõttem az útat, 
és mindjárt eljön az õ templomába az Úr, 
a kit ti kerestek, és a szövetségnek követe, 
a kit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a 
Seregeknek Ura.

ÉZSAIÁS 40:3 Egy szó kiált: A pusztában 
készítsétek az Úrnak útát, ösvényt 
egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!

MÁTÉ 3:3 Mert ez az, a kirõl Ésaiás 
próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a 
pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és 
egyengessétek meg az õ ösvényeit.

MÁTÉ 11:10 Mert õ az, a kirõl meg van 
írva: Ímé én elküldöm az én követemet a 
te orczád elõtt, a ki megkészíti elõtted a te 
útadat.
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11 Bizony mondom néktek: az asszonyoktól 
szülöttek között nem támadott nagyobb 
Keresztelõ Jánosnál; de a ki legkisebb a 
mennyeknek országában, nagyobb nálánál.

MÁRK 1:2 A mint meg van írva a 
prófétáknál: Ímé én elküldöm az én követemet 
a te orczád elõtt, a ki megkészíti a te útadat 
elõtted;

3 Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek 
meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az õ 
ösvényeit:

4 Elõáll vala János, keresztelvén a pusztában 
és prédikálván a megtérésnek keresztségét a 
bûnöknek bocsánatára.

LUKÁCS 1:76 Te pedig kis gyermek, a 
magasságos [Isten] prófétájának hivattatol; 
mert az Úr elõtt jársz, hogy az õ útait 
megkészítsed;

77 És az üdvösség ismeretére megtanítsad az õ 
népét, a bûnöknek bocsánatjában.

78 A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, a 
melylyel meglátogatott minket a naptámadat a 
magasságból,

79 Hogy megjelenjék azoknak, a kik a 
sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek; 
hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek 
útjára!

LUKÁCS 7:26 Hát mit látni mentetek 
ki? Prófétát-é? Bizony mondom néktek, 
prófétánál is nagyobbat.

27 Ez az, a ki felõl meg van írva: Ímé én 
elküldöm az én követemet a te orczád elõtt, ki 
elkészíti elõtted a te útadat.

28 Mert mondom néktek, hogy azok között, a 
kik asszonytól születtek, egy sincs nagyobb 
próféta Keresztelõ Jánosnál; de a ki kisebb az 
Isten országában, nagyobb õ nála.

LUKÁCS 10:24 Mert mondom néktek, hogy 
sok próféta és király kívánta látni, a miket 
ti láttok, de nem látták; és hallani, a miket 
hallotok, de nem hallották.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.

MALAKIÁS 3:2 De kicsoda szenvedheti 
el az õ eljövetelének napját? És kicsoda 
áll meg az õ megjelenésekor? Hiszen 
olyan õ, mint az ötvösnek tüze, és a 
ruhamosóknak lúgja!

3 És ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató és 
megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi 
õket, mint az aranyat és ezüstöt; és 
igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak.

4 És kedves lesz az Úrnak a Júda és 
Jeruzsálem ételáldozatja, mint a régi 
napokban és elõbbi esztendõkben.

5 Mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors 
tanú leszek a szemfényvesztõk ellen, 
a paráznák és hamisan esküvõk ellen, 
és azok ellen, a kik megrövidítik a 
munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, 
és a kik nyomorgatják az idegent, és nem 
félnek engem, azt mondja a Seregeknek 
Ura.

16 Akkor tanakodtak egymással az Úrnak 
tisztelõi, az Úr pedig figyelt és hallgatott, 
és egy emlékkönyv iraték õ elõtte 
azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az 
õ nevét.

17 És azon a napon, azt mondja a 
Seregeknek Ura, a melyet én szerzek, 
tulajdonommá lesznek és kedvezek nékik, 
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a mint kiki kedvez a maga fiának, a ki 
szolgálja õt.

18 És megtértek és meglátjátok, [hogy 
különbség van] az igaz és a gonosz között, 
az Isten szolgája között és a között, a ki 
nem szolgálja õt.

DÁNIEL 7:10 Tûzfolyam foly és jõ vala ki az 
õ színe felõl; ezerszer ezeren szolgálának néki, 
és tízezerszer tízezeren állának elõtte; ítélõk 
ülének le, és könyvek nyittatának meg.

MÁTÉ 3:10 A fejsze pedig immár a fák 
gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó 
gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tûzre 
vettetik.

11 Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, 
de a ki utánam jõ, erõsebb nálamnál, a kinek 
saruját hordozni sem vagyok méltó; õ Szent 
Lélekkel és tûzzel keresztel majd titeket.

12 A kinek szóró lapát van az õ kezében, és 
megtisztítja az õ szérûjét; és az õ gabonáját 
csûrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti 
olthatatlan tûzzel.

MÁTÉ 12:35 A jó ember az õ szívének jó 
kincseibõl hozza elõ a jókat; és a gonosz ember 
az õ szívének gonosz kincseibõl hozza elõ a 
gonoszokat.

36 De mondom néktek: Minden hivalkodó 
beszédért, a mit beszélnek az emberek, számot 
adnak majd az ítélet napján.

37 Mert a te beszédidbõl ismertetel igaznak, és a 
te beszédidbõl ismertetel hamisnak.

JÁNOS 12:48 A ki megvet engem és nem 
veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki õt 
kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az 
kárhoztatja azt az utolsó napon.

JÁNOS 17:24 Atyám, a kiket nékem adtál, 
akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én 
velem legyenek; hogy megláthassák az én 
dicsõségemet, a melyet nékem adtál: mert 
szerettél engem e világ alapjának felvettetése 
elõtt.

EFÉZUSIAKHOZ 5:26 Hogy azt 
megszentelje, megtisztítván a víznek 
feredõjével az íge által,

2 TESSZALONIKA 1:7 Néktek pedig, a kik 
szorongattattok, nyugodalommal mivelünk 
együtt, a mikor megjelenik az Úr Jézus az 
égbõl az õ hatalmának angyalaival.

8 Tûznek lángjában, ki bosszút áll azokon, 
a kik nem ismerik az Istent, és a kik nem 
engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus 
evangyéliomának.

TITUS 2:14 A ki önmagát adta mi 
érettünk, hogy megváltson minket minden 
hamisságtól, és tisztítson önmagának 
kiváltképen való népet, jó cselekedetekre 
igyekezõt.

1 PÉTER 2:5 Ti magatok is mint élõ kövek 
épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, 
hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek 
kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.

JELENÉSEK 1:6 És tett minket királyokká és 
papokká az õ Istenének és Atyjának: annak 
dicsõség és hatalom mind örökkön örökké! 
Ámen.

7 Ímé eljõ a felhõkkel; és minden szem meglátja 
õt, még a kik õt által szegezték is; és siratja õt e 
földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.

MALAKIÁS

malakiás 3



377

JELENÉSEK 6:17     Mert eljött az õ haragjának 
ama nagy napja; és ki állhat meg?

JELENÉSEK 15:4  Ki ne félne téged, 
Uram! és [ki] ne dicsõítené a te nevedet? mert 
csak egyedül vagy szent. Mert eljõnek mind 
a pogányok és lehajolnak elõtted; mert a te 
ítéleteid nyilvánvalókká lettek.

Lásd még: #1; #2; #5; Malakiás 4:1; Ámos 5:18-20; Máté 23:13-35; 
Lukács 3:9,17; Lukács 12:49; János 4:23,24; Rómaiakhoz 11:5-10; 

Zsidókhoz 10:28-30; Zsidókhoz 12:25,26.

H02 A Messiás ítéletet fog hozni a jövoben.
H03 A Messiás jövobeli Királysága.
H09 A népének jövojérol szóló prófécia.

MALAKIÁS 4:1 Mert ímé, eljön a nap, 
lángoló, mint a sütõ-kemencze, és 
[olyanná] lesz minden kevély és minden 
gonosztevõ, [mint] a pozdorja, és 
megégeti õket az eljövendõ nap, azt 
mondja a Seregeknek Ura, a mely nem 
hagy rajtok gyökeret, sem ágat.

2 És feltámad néktek, a kik félitek az 
én nevemet, az igazságnak napja, és 
gyógyulás lesz az õ szárnyai alatt, és 
kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt 
tulkok.

3 És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá 
lesznek lábaitok nyomása alatt azon a 
napon, a melyet én szerzek, azt mondja a 
Seregeknek Ura.

4 Emlékezzetek meg Mózesnek, az én 
szolgámnak törvényérõl, a melyet 
rendeltem õ általa a Hóreben, az egész 
Izráelnek rendelésekül és ítéletekül.

MÁTÉ 3:12 A kinek szóró lapát van az 
õ kezében, és megtisztítja az õ szérûjét; és az 
õ gabonáját csûrbe takarítja, a polyvát pedig 
megégeti olthatatlan tûzzel.

LUKÁCS 1:50 És az õ irgalmassága 
nemzetségrõl nemzetségre [vagyon] azokon, a 
kik õt félik.

JÁNOS 1:4 Õ benne vala az élet, és az élet 
vala az emberek világossága;

5 És a világosság a sötétségben fénylik, de a 
sötétség nem fogadta be azt.

JÁNOS 3:19 Ez pedig a kárhoztatás, hogy a 
világosság e világra jött, és az emberek inkább 
szerették a sötétséget, mint a világosságot; 
mert az õ cselekedeteik gonoszak valának.

JÁNOS 8:12 Ismét szóla azért hozzájok 
Jézus, mondván: Én vagyok a világ 
világossága: a ki engem követ, nem járhat 
a sötétségben, hanem övé lesz az életnek 
világossága.

APOSTOLOK 13:26 Atyámfiai, férfiak, 
Ábrahám nemzetének fiai, és kik ti köztetek 
félik az Istent, ez idvességnek beszéde néktek 
küldetett.

RÓMAIAKHOZ 16:20 A békességnek 
Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt 
hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme 
veletek. Ámen.

2 TESSZALONIKA 1:8 Tûznek lángjában, 
ki bosszút áll azokon, a kik nem ismerik az 
Istent, és a kik nem engedelmeskednek a mi 
Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának.

MALAKIÁS

malakiás 4malakiás 3 & 4
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JELENÉSEK 11:15 A hetedik angyal is 
trombitála, és nagy szózatok lõnek a mennyben, 
a melyek ezt mondják vala: E világnak országai 
a mi Urunkéi és az õ Krisztusáéi lettek, a ki 
örökkön örökké uralkodik.

JELENÉSEK 11:18 És megharagudtak a 
pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak 
ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a 
te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, 
és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és 
nagyoknak; és elpusztítsd azokat, a kik a 
földet pusztítják.

Lásd még: #1; #2; #5; Ézsaiás 50:10; Ézsaiás 66:1,2; 2 Péter 3:7.

C02 Be lett jelentve a Messiás osatyja.
D02 Az Messiás, mint Próféta feladatai.
E23 A Messiás megtérésre ösztönzi a népét.

MALAKIÁS 4:5 Ímé, én elküldöm néktek 
Illyést, a prófétát, mielõtt eljön az Úrnak 
nagy és félelmetes napja.

6 És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak 
szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jõjjek 
és meg ne verjem e földet átokkal.

MÁTÉ 11:13 Mert a próféták mindnyájan 
és a törvény Jánosig prófétáltak vala.

14 És, ha be akarjátok venni, Illés õ, a ki 
eljövendõ vala.

MÁTÉ 17:11 Jézus pedig felelvén, monda 
nékik: Illés bizony eljõ elõbb, és mindent 
helyreállít;

12 De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, 
és nem ismerék meg õt, hanem azt mívelék 
vele, a mit akarának. Ezenképen az ember 

Fiának is szenvednie kell majd õ tõlük.
13 Ekkor megértették a tanítványok, hogy 

Keresztelõ Jánosról szóla nékik.

LUKÁCS 1:16 És az Izrael fiai közül sokakat 
megtérít az Úrhoz, az õ Istenükhöz.

17 És ez [Õ] elõtte fog járni az Illés lelkével és 
erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, 
és az engedetleneket az igazak bölcsességére, 
hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.

JÁNOS 1:14 És az Íge testté lett és lakozék 
mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes 
vala kegyelemmel és igazsággal.

15 János bizonyságot tett õ róla, és kiáltott, 
mondván: Ez vala, a kirõl mondám: A ki 
utánam jõ, elõttem lett, mert elõbb volt 
nálamnál.

16 És az õ teljességébõl vettünk mindnyájan 
kegyelmet is kegyelemért.

17 Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem 
[pedig] és az igazság Jézus Krisztus által lett.

APOSTOLOK 3:22 Mert Mózes ezt 
mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt 
néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai 
közül, mint engem; azt hallgassátok 
mindenben, a mit csak szólánd néktek.

23 Lészen pedig, hogy minden lélek, valamely 
nem hallgatánd arra a prófétára, ki fog irtatni 
a nép közül.

JELENÉSEK 1:16     Vala pedig a jobb kezében 
hét csillag; és a szájából kétélû éles kard jõ 
vala ki; és az õ orczája, mint a nap [a mikor] 
fénylik az õ erejében.

Lásd még: #5; Ézsaiás 40:3; Malakiás 3:1; Máté 13:14-26; Máté 
23:35-38; Máté 24:27-30; Máté 27:47-49; Márk 9:11-13; Lukács 
1:76; Lukács 7:26-28; Lukács 19:41-44; Lukács 21:22-27; János 

1:21,25.

MALAKIÁS
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Tanakh idezetek es utalasok az evangeliumokban es 
a Cselekedetek konyveben
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