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ELŐSZÓ

Mielőtt rátérnénk magára a szentírási tanulmányra, röviden
hadd mondjam el, hogyan is keletkezett az �Érveljünk
Jehova Tanúinak�.

Nagyon csekély vallási háttérrel nőttem fel. A szüleim
névleges keresztények voltak, és gyermekként csak
egyszer voltam templomban (Baptista), amikor körülbelül
12 éves voltam.

A középiskolában elkezdtem a drogokkal kísérletezni,
és ez intenzív érdeklődéshez vezetett a természetfeletti
iránt. Az egyetemen különböző keleti tanításokkal
foglalkoztam, beleértve a jógát és a transzcendentális
meditációt.

Miután már egy éve gyakoroltam a transzcendentális
meditációt, elkezdtem tanulmányozni a Bibliát Jehova
Tanúival. A bátyám kapcsolatba került velük az ajtóról
ajtóra végzett munkájuk során, és hamarosan arra
buzdított, hogy én is tanulmányozzak velük. A Tanúkkal 3
és ½ évig tanulmányoztam, és 1981 tavaszán
keresztelkedtem meg.

A Tanúkkal való 7 éves közösségem alatt minden héten
öt összejövetelen vettem részt a Királyság-teremben, be
voltam iratkozva a teokratikus szolgálati iskolába, és aktív
voltam az ajtóról ajtóra végzett prédikáló munkában. Az
utolsó 3 és ½ évben, amikor megkeresztelt Jehova Tanúja
voltam, sosem voltam tétlen a szántóföldi szolgálatban.
Soha nem telt el egyetlen hónap sem úgy, hogy ne vettem
volna részt a tanúskodó munkában.

Tanúként elég kevés időt töltöttem a Biblia
olvasásával. Az egyetlen fordítás, amit megérthettem, az
Őrtorony Társulat saját Új világ fordítása volt, amit
négyszer olvastam el, az Újszövetséget pedig nyolcszor.
Ez a bibliaolvasás súlyos problémákhoz vezetett.

Először a Jézus Krisztussal való személyes
kapcsolatomat kérdőjeleztem meg. Az Újszövetség
olvasása során azt láttam, hogy az első századi
tanítványoknak bensőséges kapcsolatuk volt az Urukkal,
ami nekem nagy nehézséget jelentett. Azt mondtam, ez
azért van így, mert én a �más juhok� �nagy sokaságának�
a tagja vagyok, és csak a �felkenteknek� lehet olyan
kapcsolatuk Jézussal, mint Krisztus menyasszonya. Azt
gondoltam, hogy a teljes Újszövetség nem nekem íródott,
és én nem vagyok az új szövetség alatt. Nincs
közbenjáróm magam és Isten között, de Jehova áldását
élvezhetem, társulva az ő �földi szervezetével�.

1984 nyarán ezek a kérdések felerősödtek, mind
gyakoriságukban, mind pedig erősségükben. A Jelenések
7. fejezetében szereplő �nagy sokaság� valóban a földön
van, vagy pedig a mennyben? Krisztus valóban visszatért
láthatatlanul 1914-ben? Az Őrtorony Társulat valóban
�Isten szervezete�?

Amint házról házra mentem, alkalomszerűen
találkoztam olyan személyekkel, akik �újjászületett�
keresztényként azonosították magukat. Az én magasabb
bibliai ismeretem szerint csak 144.000 keresztény születik
újjá, és a �felkent maradék� napjainkban is élő 9000 tagja
mind Jehova Tanúi, ezért ezek az �újjászületettek�, ahogy
neveztük őket, az emberek érdekes részét alkotják. 12
olyan esetet tudok felidézni, amikor ők tanúskodtak
nekem. Azt kérdezték tőlem, hogy meg vagyok-e mentve.
Azt mondták, hogy Krisztus kiontott vére elegendő a hívők
igazságossá nyilvánításához. Azt mondták, hogy nem kell
kiegészítenem Krisztus munkáját, bármilyen jó munkát
végezve. Azt mondták, hogy ha hittel elfogadom Jézus
Krisztust, mint a mindenre elegendő Uramat és
Megmentőmet, akkor ő beköltözik a szívembe, és tudni
fogom, hogy meg vagyok mentve.

De az én gondolkodásmódom szerint ezek az
�újjászületett� keresztények érzelmileg összezavart, vagy
démontól megszállt személyek voltak. Hitték, hogy Jézus
Isten. Hittek a Háromságban. Hittek az örök szenvedés
pokoltüzében. Hitték, hogy Jézus láthatóan fog visszatérni,
és akkor minden �újjászületett� keresztény felemeltetik
testben, hogy találkozzon vele az égben. Ezek a
gondolatok visszataszítóak voltak a �Biblia által kiképzett�
elmém számára.

De nem tudtam menekülni a gyötrő kérdések elől,
amelyek felforgatták a hitemet. Ezért 1984 augusztusában
egy radikális lépést tettem. Elhatároztam, hogy alávetem
magam egy átfogó, szisztematikus és objektív
bibliatanulmányozásnak, az Őrtorony Társulat
kiadványainak a használata nélkül. Az volt a
meggyőződésem, hogy ha az Őrtorony Társulat valóban
Isten szervezete, akkor ezt maga Jehova Isten fogja nekem
világosan és tisztán megmutatni Szavának őszinte
tanulmányozása során. Jézus megígérte, hogy az Igazság
Lelke elvezeti majd a keresztényeket minden igazságra
(János 16:13). Hittem ebben az ígéretben, és elhatároztam,
hogy egyszer és mindenkorra bebizonyítom magamnak,
kicsoda Isten, kik az ő népe, és mi a szándéka velem.

Az első probléma, amivel szembetaláltam magam, az
volt, hogy nem tudtam, hogyan kell a Bibliát tárgyilagosan
tanulmányozni. Mint Jehova Tanúinak, a
bibliatanulmányozásunk kizárólag abból állt, hogy
felolvastuk a bekezdéseket a Társulat kiadványaiból,
feltettük a lap alján lévő kérdéseket, és felolvastuk az
idézett írásszövegeket. Nyilvánvaló volt, hogy nem
használhatom ezt a módszert egy objektív
tanulmányozáshoz. Mivel nem ismertem másik
tanulmányozási módszert, ki kellett találnom a sajátomat.
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Kezdetben az Újszövetség egy független fordítását
olvastam, és leírtam minden egyes írásszöveget, ami nem
illet a Bibliáról szóló jelenlegi megértésembe. Ehhez a
New American Standard Version-t használtam, és
körülbelül 200 írásszöveget kaptam. Azután az
írásszövegeket 50 különböző téma szerint rendeztem:
Krisztus istensége, a Szent Szellem személy volta, a nagy
sokaság, a 144.000, 1914, az elragadtatás, pokoltűz,
hogyan menekülhetünk meg, kapcsolat Krisztussal, ki
születik újjá, bizonyosság a megmentésről, stb.

Aztán végigolvastam, amit szerkesztettem, és annak a
súlya, amit tettem egy tonna téglaként nehezedett rám.
Teljesen össze voltam zavarva Istenre, a népére, a
megmentés tervének kimunkálására, és az ebben elfoglalt
helyemre vonatkozólag. Kétségtelenül és teljesen
elvesztem!

Azonban három dolgot tudtam. Tudtam, hogy Isten
ihlette a Bibliát. Tudtam, hogy van népe a földön, akik
szellemmel és igazsággal imádják őt, összhangban a Biblia
pontos megértésével. És tudtam, hogy Isten törődik
velünk, és hogy elküldte a szeretett Fiát, hogy meghaljon
értünk. Ez elég volt, hogy meggyőzzön arról, Isten hű
marad az ígéretéhez, miszerint elvezet engem minden
igazságra.

Mély imában kértem az egyetlen igaz Istent, Jehovát,
magyarázza meg nekem, mit íratott le a szavában. Kértem,
hogy jelentse ki magát egy nagyon személyes módon, és
kértem, hogy nyilvánítsa ki, mi az ő értelmezése erről az
50 bibliai témáról. Bíztam benne, hogy Isten hűséges, és
hogy rám tekint ebben a nehéz helyzetben.

Kezdetben nagyon lassan jöttek a következtetések. De
Jehova Tanúi egyik tanítását a másik után váltotta fel az
elmémben és a szívemben Isten igaz ismerete. Időről időre
késztetést éreztem arra, hogy meghajoljak a Szent Szellem
előtt, amiért elvégezte rendkívüli munkáját. Tisztán
visszaemlékszem arra a fontos napra októberben, egy
üzleti úton Los Angelesben, amikor először tudatosult
bennem, hogy újjászületett keresztény lehetek. A szellemi
és érzelmi gyötrelmek közepette megtapasztaltam, milyen
csodálatos érezni, hogy Jézus vár rám valahol a másik
oldalon. De mindent őszintén és racionálisan kellett
tennem.

Ez alatt a négyhónapos intenzív tanulmányozás alatt,
amikor teljes időben dolgoztam, és napi négy-tizennégy
órát töltöttem a személyes tanulmányozással, szinte
minden megkövetelt összejövetelen részt vettem a
Királyság-teremben. Nem akartam semmit elhagyni,
amivel okot adtam volna a Tanúknak a �kidobásomra�.
Attól félve, hogy szégyent hozok �Isten szervezetére�, ez
idő alatt senkinek sem beszéltem a bennem felmerült
kérdésekről, kivéve a bátyámat, Stevet (egy Bétel-munkás
az Őrtorony Farmon Wallkill-ben, New Yorkban), és a
New York-i, Hyde Park-i gyülekezet véneit.

Ez idő alatt négyszer találkoztam a helyi gyülekezet
véneivel. Nem ítélték el a bibliatanulmányozásomat, de azt
javasolták, hogy mielőbb fejezzem be. Ahogy a dolgok
előre haladtak, egy kicsit zavarodottabbak lettek, és
nehézséget okozott nekik, hogy válaszoljanak a
kérdéseimre, amit feltettem Krisztus istenségével, az 1914-
es évvel, a Krisztussal való személyes kapcsolatunkkal

kapcsolatban, stb. A szemetesben akarták látni a
tanulmányozási jegyzetemet, amit szerkesztettem. Ezek az
emberek szívből igyekeztek a legjobb módon segíteni
nekem, ahogyan csak tudtak, és nekem nincsenek rossz
érzéseim velük kapcsolatban.

Az utolsó hónapokban az összejövetelek nagyon
megfeszítettek voltak. A szívem tűzben égett! Gyakran
akartam felállni a helyemről és elhallgattatni azt az
istenkáromlást, ami az emelvényről a gyülekezet felé
áradt. Elszomorított a gondolat, hogy talán soha nem lesz
lehetőségem, hogy megosszam kedves barátaimmal Jézus
Krisztus igaz evangéliumát. Ha bárkinek is beszélnék
ezekről a dolgokról, hamar kiközösítenének, és a nevem
bemocskolódna a barátaim előtt.

Az utolsó összejövetel, amin részt vettem a Királyság-
teremben, a Szolgálati iskola volt november 16-án,
pénteken. Mielőtt az összejövetel elkezdődött volna,
odamentem a gyülekezet egyik vénéhez, és kértem egy
találkozót a vénekkel valamikor a hétvégén. Ő azt mondta,
hogy Királyság szolgálati iskola lesz megtartva azon a
hétvégén, és a vének nem rúghatják fel a programjukat,
hogy találkozzanak velem, de talán találkozhatunk a
következő héten. Akkor azt mondtam neki, hogy el akarok
különülni a szervezettől, és a jövő hét talán már túl késő
lesz. Ő azt mondta, hogy a hétvégi tervek már megvannak,
és várnunk kell.

Az összejövetel feléig maradtam. A Szent Szellem
most vádolni kezdett az istenkáromló életem miatt, amit
Jehova Tanújaként éltem. Elítélt a Tanúként testben élt
életemért, mivel folyamatosan ellenálltam a Szent
Szellemnek, aki megpróbált elérni az írásszövegek és a
keresztények által, akik tanúskodtak nekem. Elítéltettem,
mivel vétkeztem az egyház ellen, azt tanítva az
embereknek az evangéliumi egyházról, hogy sátáni
szervezet, melyet Isten hamarosan elpusztít. És elítéltettem
az Isten Fia ellen elkövetett istenkáromlásért, mivel vakon
azt tanítottam az embereknek, hogy Jézus Krisztus
valójában Mihály arkangyal, és nem magának Istennek a
megtestesülése emberi formában.

Hazamentem, és leborultam az Úr előtt. Megbántam
minden rosszat, amit elkövettem ellene, mialatt az
Őrtorony Társulat szolgája voltam, és azelőtt.
Imádkoztam, hogy bocsásson meg, és távolítson el minden
bűnt, ami az életemben maradt, és hogy a Szent Szellem
által jöjjön és maradjon bennem örökké (János 14:17).
Nem tudtam, mit várhatok, de az tudtam, hogy mindent el
kell hagynom, hogy megnyerjem Krisztust (Filippi 3:8).

És újjászülettem!
A következő héten, november 24-én újra találkoztam a

vénekkel. De ez a találkozás nagyban különbözött a
korábbi háromtól. Körülbelül két órán át kifejtettem nekik
a Szentírásból az érveimet, amiért azt kell tennem, amit
teszek, és azt hinnem, amit hiszek. Nagy nehézséget
jelentett nekik, hogy megpróbálják megcáfolni azokat az
érveket, amiket a Szentírásból eléjük tártam, és úgy
látszott, megkönnyebbülnek, amikor átadtam nekik az
elkülönülő levelemet.

Minden közeli barátom, beleértve a bátyámat is, most
teljesen kitagadtak, és el kellett viselnem a szellemi és
érzelmi nehézségeket; de ezek a megpróbáltatások aprónak
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látszottak, összehasonlítva az örömmel és szabadsággal,
ami az Úr Jézus Krisztus ismeretéből származott. A Szent
Szellem folyamatosan a szívemben tartózkodott, és
tudtam, hogy végre igazi keresztény vagyok. Az örök élet
többé már nem olyasvalami, amiért dolgozni kell, hanem
olyasmi, amit már most birtokolok (1János 5:13). Isten
szavából és a mindennapi személyes tapasztalataimból
teljes bizonyosságom van, hogy Jézus Krisztushoz, az
Uramhoz tartozom, és hogy örökké fogok élni vele
Istennek, az Atyánknak a dicsőségére.

*  *  *  *  *

Bár az �Érveljünk Jehova Tanúinak� eredetileg saját
használatra készült, hiszem, hogy a benne található
információk számottevő segítséget jelentenek azoknak,
akik valamilyen módon kapcsolatba kerülnek Jehova
Tanúival.

Jehova Tanúinak úgy ajánlanám ezt a tanulmányt, mint
egy következetes, szentírási alternatívát az Őrtorony
teológiára. Habár főleg az Írásokból próbáltam levonni a
következtetéseket, később nyilvánvalóvá lesz, hogy a
végső következtetés megerősíti a régi keresztény
alaptanításokat. Őszinte vágyam, hogy az itt idézett
írásszövegek őszinte összehasonlítása az Őrtorony Társulat
tanításaival sok Jehova Tanúval megláttatja a keresztényi
élet felsőbbségét, és az Úr Jézus Krisztus megmentő hitére
jutnak.

Azoknak, akik most tanulmányozzák a Bibliát Jehova
Tanúival, szeretném ajánlani ezt a tanulmányt, mint a
Tanúk által bemutatott történet �másik oldalát�. Az a
vágyam, hogy ez a tanulmány sokakat jól informálttá
tegyen a Jehova Tanúival való közösséget illetően, és hogy
ők csak Krisztusban bízzanak a szabadításért, és a szilárd
tanítási alapot felállítsák a saját életükben.

A keresztényeknek, akik részt vesznek a Jehova
Tanúinak való tanúskodásban, úgy ajánlanám ezt a
tanulmányt, mint Jehova Tanúi tanításainak alapos
cáfolatát. Az a vágyam, hogy ezt az anyagot fel lehessen
használni abban a kiváló munkában, melyben az őszinte
Jehova Tanúit Krisztushoz vezetjük.

Jehova Tanúi alapjában véve őszinte, alázatos és
tisztességes emberek, akiket tragikusan félrevezettek Isten
keresése közben. Buzgók Isten iránt, de nem ismeret
szerint, nem értve meg, hogy Krisztus a törvény vége
mindazoknak, akik hisznek (Róma 10:1-4).

Remélem, ez a tanulmány segíteni fog tanítványokat
képezni Krisztusnak abból a 3 millió [ma már 6 millió � a
ford.] emberből, akik a korrupt és megtévesztő Őrtorony
Biblia és Traktátus Társulat fogságában vannak. Azért
imádkozom, hogy minél több Tanú felbátorodjon és
megerősödjön, hogy elforduljon a szervezeti fogságtól az
életre és békére, amelyet csak azok kapnak, akik Urunkkal
és Megmentőnkkel, Jézus Krisztussal élnek.

Hogyan épül fel ez a tanulmány
A könyvben szereplő 28 fő téma mindegyike 4 különböző
részből áll:
1 Amit Jehova Tanúi hisznek (zárójelben a

dokumentáció).
2 Jellegzetes tanításbeli kérdések és a válaszok az Írás

szerint.
3 A következtetéseim rövid összefoglalója (a második

rész írásszövegein alapul).
4 Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek, és

néhány ajánlható magyarázat.
A fő témák téma szerint vannak csoportosítva a
tartalomjegyzékben. A kisebb témák ábécé-sorrendben
vannak felsorolva a tematikus indexben a könyv végén [a
tárgymutató hiányzik a magyar változatból � a ford.]. Az
egyes írásszövegeket megtalálhatjuk az írásszöveg indexet
használva, ami szintén a könyv végén található.

Megjegyzés a magyar változathoz
Az egyes esetekben alkalmazott bibliafordításokat úgy
választottam ki, hogy összhangban legyenek az eredeti
angolban idézett fordítással. A szövegben nincsenek
megjelölve a használt fordítások, melyek a következők
voltak: Ökumenikus fordítás, Károli-fordítás, Katolikus
fordítás, Csia-fordítás, Káldi-fordítás, Káldi Neovulgata,
Békés-Dalos, Új világ fordítás, Kingdom Interlinear
translation. Az írásszövegek számozása mindig azt a
fordítást követi, amelyből az adott verset idéztem,
csakúgy, mint a tulajdonnevek írásmódja.

Azokat az írásszövegeket, amelyek beljebb kezdődnek,
mint a többi, a felette levővel kell összevetni. A Jehova
Tanúi tanításait alátámasztó kiadványok számozása az
angol eredetit követi; az Érveljünk� könyvben ez eltér a
magyartól az ábécé-rend miatt.

Tóth Károly
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Első rész:
Isten természete

1. JÉZUS ISTENSÉGE

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. Jézus volt Istennek, az Atyának az első teremtménye.

(Érveljünk�, 209, 282, 283.o.)
2. Isten, az Atya minden egyéb dolgot Jézus által

teremtett. (Ibid.)
3. Nem helyes Jézushoz imádkozni. Az imáinkat

Istenhez, az Atyához kell intéznünk Jézus által. (Aid to
Bible Understanding, 1329.o.; Ibid.)

4. Nem helyes Jézust imádni. Csak Istent, az Atyát lehet
imádni. (Érveljünk�, 282, 283.o.; Aid�, 1329.o.)

5. Isten, az Atya egymaga szuverén. (Ibid. 1536, 1538.o.)
6. Jézus isten, de nem Isten. (Érveljünk�, 136, 137, 282,

283.o., Aid�, 919.o.)
7. Jézus nem Jehova. Isten, az Atya egyedül Jehova.

(Aid�, 894.o., Idib.)

K1. Jézus minden dolog teremtője?
1Mózes 1:26, 27 Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk
embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá�
Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten
képmására teremtette�
Ézsaiás 44:24 Ezt mondja megváltód, az ÚR, aki az
anyaméhben formált: Én, az ÚR [Jehova], alkottam
mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem
szilárddá a földet.
János 1:3 Minden általa lett [az Ige által], és nélküle
semmi sem lett, ami létrejött. [ha Jézus teremtetett, akkor
maga teremtette saját magát].

Róma 11:36 tőle, általa és érte van minden�
János 1:10 [Jézus] A világban volt, és a világ általa lett,
de a világ nem ismerte meg őt�
Efézus 3:9 Istenben, mindenek teremtőjében�
Kolossé 1:15, 16 Ő [Jézus] a láthatatlan Isten képe, az
elsőszülött [vö. Zsolt 89:28; 1Móz 41:51, 52; Jer 31:9]
minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett
minden a mennyen és a földön, a láthatók és a
láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár
fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá
nézve teremtetett.
Zsidók 1:8, 10-12 de a Fiúról így szól:� Te vetettél,
Uram, alapot a földnek kezdetben; és a te kezed
alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és
azok mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted
őket, mint egy palástot, és mint a ruha, elváltoznak; te pedig
ugyanaz maradsz; és esztendeid nem fogynak el.
Zsidók 3:3, 4 Ő [Jézus] ugyanis nagyobb dicsőségre volt
méltó, mint Mózes, mint ahogyan a háznál nagyobb
tisztessége van a ház építőjének. Mert minden háznak van
építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az.

K2. Jézus a fenntartója minden dolognak?
Kolossé 1:17 Ő [Jézus] előbb volt mindennél, és minden
őbenne áll fenn.
Zsidók 1:3 Mint dicsőségének kisugárzása és lényegének
képmása, ő [Jézus] tartja fenn hathatós szavával a
mindenséget.

K3. Jézus a Megmentő?
Ézsaiás 43:11 Én, én vagyok az ÚR [Jehova], rajtam
kívül nincs szabadító.
Ézsaiás 45:21 Csak én, az ÚR [Jehova]! Nincs más isten
rajtam kívül, igaz és szabadító isten nincsen rajtam kívül.
Hóseás 13:4 Én vagyok az Úr [Jehova], a te Istened�;
nincs kívülem más Szabadító.
Titusz 1:3 �a mi üdvözítő Istenünk�
Titusz 1:4 �Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől.
Titusz 2:13 mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi
nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus
dicsőségének megjelenését�
Titusz 3:4 �a mi üdvözítő Istenünk�
Titusz 3:6 �Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk�
2Péter 1:1 Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és
apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a
drága hitben részesültek Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus
Krisztus igazsága által.

K4. Jézus az adományozója Isten dolgainak?
János 1:12, 13 Akik pedig befogadták[Jézus], azokat
felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből,
sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
Jelenések 2:23 megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én
[Jézus] vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és
megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint.

K5. Jézusnak van hatalma bűnöket megbocsátani?
Márk 2:5-7, 10 Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a
bénához: Fiam, megbocsáttattak a bűneid. Ott ültek
néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben:
Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat
meg bűnöket az egy Istenen kívül?�  az Emberfiának
van hatalma bűnöket megbocsátani a földön.
Lukács 5:21 Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek
tanakodni: Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki
bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?
Lukács 5:24 van hatalma az Emberfiának bűnöket
megbocsátani a földön�
1Korinthus 8:12 Így aztán amikor a testvérek ellen
vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus
ellen vétkeztek.
Efézus 4:32 Viszont legyetek egymáshoz jóságosak,
irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is
megbocsátott nektek a Krisztusban.

K6. Van Jézusnak hatalma megítélni az embereket?
János 5:22, 23 Az Atya nem is ítél senkit, hanem az
ítéletet egészen a Fiúnak adta át,  hogy mindenki úgy
tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem
tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte.
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2Korinthus 5:10 �mindnyájunknak leplezetlenül kell
odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé�

K7. Jézus mindent lát?
1Királyok 8:39 �egyedül te [Jehova] ismered minden
embernek a szívét.
Jelenések 2:23 megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én
[Jézus] vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és
megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint.

K8. Jézus mindent tud?
1Királyok 8:39 �egyedül te [Jehova] ismered minden
embernek a szívét.
Máté 9:4 Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt
mondta: �Miért gondoltok gonoszt szívetekben?
Máté 12:25 Ő [Jézus] pedig, ismerve gondolataikat, ezt
mondta nekik�
Márk 2:8 Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így
tanakodnak magukban�
Lukács 6:8 Ő [Jézus] azonban, ismerve gondolataikat�
Lukács 9:47 Jézus pedig ismerve szívük gondolatát�
János 11:11 Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek,
hogy felébresszem.
Kolossé 2:2, 3 Benne [Jézusban] van a bölcsesség és
ismeret MINDEN kincse elrejtve.
Jelenések 2:23 megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én
[Jézus] vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és
megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint.

K9. Jézus mindenütt jelen van?
Máté 18:20 Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az
én nevemben: ott vagyok közöttük.
Máté 28:20 és íme, én veletek vagyok minden napon a
világ végezetéig.

K10. Jézusnak nincs kezdete?
Mikeás 5:2 De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a
Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó
az Izraelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől
fogva van.
János 1:1 Kezdetben volt az Ige� [a teremtést nem említi
a harmadik versig]
Kolossé 1:17 Ő előbb volt mindennél�
Zsidók 7:3 [Melkizedek] sem napjainak kezdetét vagy
életének végét. Így az Isten Fiához hasonlítva marad pap
mindörökké.

K11. Jézus változik valaha is?
Zsidók 1:8, 10-12 de a Fiúról így szól:� Te vetettél,
Uram, alapot a földnek kezdetben; és a te kezed alkotása az
ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind
elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy
palástot, és mint a ruha, elváltoznak; te pedig ugyanaz
maradsz; és esztendeid nem fogynak el.
Zsidók 13:8 Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és
mindörökké.

K12. Helyes Jézust szolgálni?
János 12:26 Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és
ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki
nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.
Róma 1:1 Pál, Krisztus Jézus szolgája�
1Korinthus 4:1 Úgy tekintsen minket minden ember, mint
Krisztus szolgáit�
2Korinthus 5:15 akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek,
hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.
Galata 1:10 Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni,
nem volnék Krisztus szolgája.
Filippi 1:1 Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái�
Kolossé 3:24 az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát.
Kolossé 4:12 Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus
szolgája�
Jakab 1:1 Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak
szolgája�
Júdás 1 Júdás, Jézus Krisztus szolgája�

K13. Helyes Jézushoz imádkozni?
János 14:14 ha valamit kértek tőlem az én nevemben,
megteszem.
Cselekedetek 7:59, 60 Amikor megkövezték Istvánt, az így
imádkozott: Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet! Azután
térdre esett, és hangosan felkiáltott: Uram, ne ródd fel
nekik ezt a bűnt! És amikor ezt mondta, meghalt.
Cselekedetek 9:14 és ide is meghatalmazást kapott a
főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül
hívják a te [Jézus, 17. vers] nevedet.
Cselekedetek 9:20, 21 és azonnal hirdetni kezdte [Saul] a
zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten Fia. Mindenki
csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak: Hát nem ő az, aki
üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a
nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok
elé vigye őket?
Cselekedetek 22:16 Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le
bűneidet, segítségül híván az Úr nevét.
Cselekedetek 22:17-19 Történt azután, hogy visszatértem
Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam� és láttam
őt [Jézust], aki ezt mondta nekem� Erre így szóltam:
Uram�
Róma 10:9, 11-13 Úrnak vallod Jézust� Az Írás is így
szól: Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg. Ugyanaz az
Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja; amint
meg van írva: Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
1Korinthus 1:2 az Isten gyülekezetének, amely
Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek,
azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett; mindazokkal
együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk
és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják.
2Korinthus 12:8, 9 Emiatt háromszor kértem az Urat,
hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: Elég
neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér
célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel
dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.
1Timóteus 1:12 Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi
Urunknak, aki megerősített engem�
Jelenések 22:20 Ámen. Jöjj, Uram Jézus!
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K14. Helyes dicsőséget adni Jézusnak?
Ézsaiás 42:8 Én vagyok az ÚR [Jehova], ez a nevem, nem
adom dicsőségemet másnak.
Ézsaiás 48:11 Nem adom másnak dicsőségemet!
Dániel 7:13, 14 Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki
az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú
felé tartott, és odavezették hozzá. Hatalom, dicsőség és
királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és
nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem
múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg.
János 1:14 Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő
dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve
kegyelemmel és igazsággal.
János 5:22, 23 Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet
egészen a Fiúnak adta át,  hogy mindenki úgy tisztelje a
Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút,
az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte.
János 11:4 Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten
dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten
Fia.
János 13:31, 32 Most dicsőült meg az Emberfia, és az
Isten dicsőült meg őbenne; ha pedig az Isten dicsőült meg
benne, az Isten is megdicsőíti majd őt önmagában, sőt
azonnal megdicsőíti őt.
János 16:13-15 amikor azonban eljön ő, az igazság
Lelke� Ő engem [Jézust] fog dicsőíteni, mert az
enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az
Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből merít,
és azt jelenti ki nektek.
János 17:5 és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál
azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt
tenálad, mielőtt még a világ lett.
Cselekedetek 3:13 Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, a mi
atyáink Istene megdicsőítette Fiát, Jézust�
Filippi 2:9 Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé,
és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél
nagyobb.
Kolossé 1:16 Mindent általa és érte teremtetett.
2Thessalonika 1:12 hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus
Krisztus neve bennetek�
2Péter 3:18 Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi
Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a
dicsőség most és az örökkévalóságban!
Jelenések 1:5, 6 és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki
elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme;
aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől,
aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az ő Atyja
előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
Jelenések 5:11-14 És láttam, és sok angyal hangját
hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk
tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; és így szóltak
hatalmas hangon: Méltó a megöletett Bárány, hogy övé
legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom,
a tisztesség, a dicsőség és az áldás! És hallottam, hogy
minden teremtmény, a mennyben és a földön, a föld alatt és
a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A
királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a
dicsőség és a hatalom örökkön-örökké? A négy élőlény
így szólt: Ámen! És a vének leborultak, és imádták őt.

K15. Helyes imádni Jézust?
Máté 2:1, 2 bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és
ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született?
Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk,
hogy imádjuk őt.
Máté 2:8 majd [Heródes] elküldte őket Betlehembe, és ezt
mondta: Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a
gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra,
hogy én is elmenjek, és imádjam őt!
Máté 2:11 Bementek a házba [a bölcsek], meglátták a
gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt.
Máté 4:10 Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem,
Sátán, mert meg van írva: Az Urat [Jehovát], a te
Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
Máté 14:33 A kik pedig a hajócskában valának, eljövének,
és imádák őt, mondván: Bizonyára, Isten Fia vagy!
Máté 28:9 És íme Jézus eléjek jöve, mondván: Üdv nektek!
Azok pedig hozzá járulának, és átfogák lábait, és imádák
őt.
Máté 28:16, 17 A tizenegy tanítvány pedig Galileába
méne ama hegyre, hová Jézus rendelte vala őket. És látván
őt, imádák, némelyek pedig kételkedének.
János 9:38 Erre az ember így szólt: �Hiszek, Uram.� És
leborulva imádta őt. [Felismerte Jézust, mint az Emberfiát
� 35. vers]
Zsidók 1:6 Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a
világba, ismét így szól: �Imádja őt az Isten minden
angyala!�
Jelenések 5:8 és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és
a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt.
Jelenések 14:7 és hatalmas hangon így szólt: �Féljétek az
Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének
órája; imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a
földet, a tengert és a vizek forrásait!� [lásd K1.]

Jézust sok esetben imádják az Újszövetségben, és az
imádókat soha nem utasították rendre. Kétszer imádtak
angyalt az Újszövetségben [Jelenések 19:10; 22:8, 9], és az
imádókat mindkét esetben rendre utasították. Pétert egy
esetben imádták [Cselekedetek 10:25], és az imádót rendre
utasították.

K16. Jézus Úr?
5Mózes 10:17 Mert Istenetek, az ÚR [Jehova], istenek
Istene és uraknak Ura.
Máté 12:8 Mert az Emberfia ura a szombatnak.
János 20:28, 29 Tamás pedig így felelt [Jézusnak]: �Én
Uram, és én Istenem!� Jézus így szólt hozzá: �Mivel látsz
engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.�
Róma 10:9, 11-13 Úrnak vallod Jézust� Az Írás is így
szól: Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg. Ugyanaz az
Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja; amint
meg van írva: Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
Efézus 4:4, 5 �egy az Úr�
Jakab 2:1 Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, a
Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek�
Jelenések 17:14 a Bárány�  uraknak Ura és királyoknak
Királya�
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Jelenések 19:16 Ruhájára és derekára az a név van írva:
Királyoknak Királya és uraknak Ura.

K17. Jézus szuverén?
Máté 25:31 Amikor pedig az Emberfia eljön az ő
dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül
dicsősége trónjára.
Máté 28:18 Nekem adatott minden hatalom mennyen és
földön.
János 3:31 A ki felülről jött, feljebb való mindenkinél. A
ki a földről való, földi az és földieket szól; a ki a mennyből
jött, feljebb való mindenkinél.
János 3:35 Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent.
János 13:3 Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe
adott�
János 16:15 Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért
mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.
János 17:10 és ami az enyém, az mind a tied [az Atyáé], és
ami a tied, az az enyém�
Filippi 2:9-11 Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek
fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden
névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd
meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és
minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten
dicsőségére.
Zsidók 1:2 a Fiú� akit örökösévé tett mindennek.
Zsidók 2:8 mindent lába alá vetettél�. semmit sem
hagyott, ami ne lenne neki alávetve.
Jelenések 22:3 az Isten és a Bárány trónusa [egyes
számban] lesz benne: szolgái imádják őt.

K18. Hogyan értelmezték a hallgatói Jézus azon
kijelentését, hogy ő Isten Fia?
János 5:18 Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták
ölni, mert nemcsak megtörte a szombatot, hanem saját
Atyjának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az
Istennel.
János 10:28-33 senki sem ragadhatja ki őket az én
kezemből� senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből.
Én és az Atya egy vagyunk. Ekkor újra köveket vittek
oda a zsidók, hogy megkövezzék. Jézus megszólalt, és ezt
mondta nekik: �Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek
az én Atyám nevében: ezek közül melyik cselekedetem
miatt köveztek meg engem?� A zsidók így feleltek neki:
�Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem
káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed
magadat.�
János 10:36 �ti azt mondjátok: Káromlást szólsz, mert azt
mondtam: az Isten Fia vagyok?!

K19. Jézus Isten?
5Mózes 32:36, 39 az ÚR [Jehova]� Lássátok be, hogy
csak én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül!
Ézsaiás 9:5 így fogják nevezni [Jézust]: Csodálatos
Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség
Fejedelme!

Ézsaiás 10:21 A maradék megtér: Jákób maradéka az
erős Istenhez [Jehovához].

Ézsaiás 43:10 az ÚR [Jehova]� Előttem nem lett isten, és
utánam sem lesz.

Ézsaiás 44:6 Ezt mondja az ÚR [Jehova], Izrael királya és
megváltója, a Seregek URa: Én vagyok az első és az
utolsó, rajtam kívül nincs isten.

Ézsaiás 48:12 Én [Jehova] vagyok az első, az utolsó is
én vagyok!
Jelenések 1:17, 18 Ne félj, én [Jézus] vagyok az első és
az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek
örökkön-örökké�
Jelenések 2:8 ezt mondja az első és az utolsó, aki halott
volt, és életre kelt�
Jelenések 21:6, 7 Én vagyok az Alfa és az Ómega, a
kezdet és a vég� és Istene leszek.
Jelenések 22:12, 13, 20 Íme, eljövök hamar� Én
vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a
kezdet és a vég. Ámen. Jöjj, Uram Jézus!
Jelenések 22:13-16 Én vagyok az Alfa és az Ómega, az
első és az utolsó, a kezdet és a vég� Én, Jézus küldtem
el angyalomat.

Máté 1:23 Immánuel� - ami azt jelenti: Velünk az Isten.
[vö. Ézsaiás 7:14]
Máté 13:41 Az embernek Fia elküldi az ő angyalait�
János 1:1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és
Isten volt az Ige.
János 2:19, 21 Jézus így felelt nekik: �Romboljátok le ezt
a templomot, és három nap alatt felépítem.� Ő azonban
testének templomáról beszélt.

Cselekedetek 2:24 De őt az Isten, miután feloldotta a
halál fájdalmait, feltámasztotta�

János 5:18 Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták
ölni, mert nemcsak megtörte a szombatot, hanem saját
Atyjának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az
Istennel.
János 8:19 Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat:
ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek.
János 8:28 mikor felemelitek az Emberfiát, akkor tudjátok
meg, hogy én vagyok [gr. ego eimi; vö. 2Mózes 3:14], és
önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az Atya
tanított engem, úgy mondom ezeket.

2Mózes 3:14 Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki
vagyok. Majd azt mondta: Így szólj Izrael fiaihoz: A
Vagyok küldött engem hozzátok.

János 8:58, 59 Jézus így felelt nekik: �Bizony, bizony,
mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna: én vagyok
[gr. ego eimi; vö. 2Mózes 3:14].� Erre köveket ragadtak,
hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a
templomból.

Öt törvényes indok a megkövezésre:
1. Szellemidéző (3Mózes 20:27).
2. Káromlás (istenkáromlás) (3Mózes 24:10-23).
3. Hamis próféta (5Mózes 13:5-10).
4. Engedetlen fiú (5Mózes 21:18-21).
5. Paráznaság vagy házasságtörés (5Mózes 22:21-

24; 3Mózes 20:10).
János 10:28-33 senki sem ragadhatja ki őket az én
kezemből� senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből.
Én és az Atya egy vagyunk. Ekkor újra köveket vittek oda
a zsidók, hogy megkövezzék. Jézus megszólalt, és ezt
mondta nekik: �Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek
az én Atyám nevében: ezek közül melyik cselekedetem
miatt köveztek meg engem?� A zsidók így feleltek neki:
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�Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem
káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné
teszed magadat.�
János 12:44 Jézus felemelve a hangját ezt mondta: Aki hisz
énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki
elküldött engem.
János 13:19 Már most, mielőtt ez megtörténik,
megmondom nektek, hogy amikor meglesz, higgyétek,
hogy én vagyok [gr. ego eimi; vö. 2Mózes 3:14].
János 14:7-9 Ha ismernétek engem, ismernétek az én
Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt.�
Fülöp így szólt hozzá: �Uram, mutasd meg nekünk az
Atyát, és az elég nekünk!� Jézus erre ezt mondta: �Annyi
ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp?
Aki engem lát, látja az Atyát. Mutasd meg nekünk az
Atyát?
János 15:13 Nincs senkiben nagyobb szeretet annál,
mintha valaki életét adja barátaiért.
János 18:4-6 Mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami reá vár,
előlépett, és így szólt hozzájuk: �Kit kerestek?� Azok pedig
így feleltek: �A názáreti Jézust.� �Én vagyok� [gr. ego
eimi] - mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta
őt. Amikor azt mondta nekik: �Én vagyok� [gr. ego
eimi] - visszatántorodtak, és a földre estek.
János 20:28, 29 Tamás pedig így felelt: �Én Uram, és én
Istenem!� Jézus így szólt hozzá: �Mivel látsz engem,
hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.�
Cselekedetek 20:28 legeltessétek az Isten egyházát, amelyet
tulajdon vérével szerzett.
Efézus 3:19 és így megismerjétek Krisztusnak minden
ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok,
az Isten mindent átfogó teljességéig.
Filippi 2:6 Krisztus Jézusban: ...mert ő Isten formájában
lévén�
Kolossé 2:9 Mert benne lakik az istenség egész teljessége
testileg.
1Timóteus 3:15, 16 az Isten házában, amely az élő Isten
egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja: Valóban nagy a
kegyességnek a titka: aki megjelent testben�
Titusz 2:13 és várjuk a boldog reménységet, a nagy Isten
és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének eljövetelét.
Zsidók 1:3 Mint dicsőségének kisugárzása és lényegének
képmása, ő [a Fiú] tartja fenn hathatós szavával a
mindenséget.
Zsidók 1:4 Annyival feljebbvaló az angyaloknál,
amennyivel különb nevet örökölt náluk. [ld. K20.]
Zsidók 1:8 a Fiúról így szól: �A te trónusod örökké
megáll, ó Isten�

Zsoltárok 45:6 A trónod, Isten, mindörökké áll.
Zsidók 3:1-4 Jézus� Ő� a ház építője� aki pedig
mindent felépített, az Isten az.
2Péter 1:1 mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a
drága hitben részesültek Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus
Krisztus igazsága által�
1János 5:20 De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és
képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat;
és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus
Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.
Jelenések 22:1-4 az Isten és a Bárány trónusából [egyes
számban]� az Isten és a Bárány trónusa lesz benne:

szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve
lesz a homlokukon.

K20. Beszél úgy a Biblia Jézusról, mint az Atyjáról,
Jehováról?
Zakariás 2:12-15 Mert a Seregek Ura [Jehova], aki a maga
dicsőségére küldött el engem, ezt mondja azokról a
népekről, amelyeknek ti zsákmányul estetek: Bizony, aki
titeket bánt, a szemem fényét bántja! Majd én fölemelem a
kezemet ellenük, és saját szolgáik zsákmányává lesznek!
Akkor megtudjátok, hogy a Seregek Ura [Jehova] küldött
engem. Ujjong, örülj, Sion leánya, mert jövök már, és itt
fogok lakni - így szól az ÚR [Jehova]. A többi nép is
csatlakozik majd az ÚRhoz azon a napon, és az ő népévé
lesznek, ő pedig köztetek fog lakni. Akkor megtudjátok,
hogy a Seregek Ura [Jehova] küldött engem hozzátok.
Zakariás 11:12, 13 Akkor ezt mondtam nekik: Ha jónak
látjátok, adjátok meg béremet! De ha nem, akkor tartsátok
meg! Ekkor kifizették a béremet: harminc ezüstöt. Az ÚR
[Jehova] pedig ezt mondta nekem: Dobd oda a kincsek
közé ezt a becses értéket, amire engem becsültek! Fogtam
tehát a harminc ezüstöt, és odadobtam az ÚR házának a
kincsei közé.

Máté 26:14, 15 Akkor a tizenkettő közül egy, akit
Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így
szólt: �Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt
[Jézust]?� Azok harminc ezüstöt állapítottak meg
neki.

Zakariás 12:1, 10 Az ÚR [Jehova] igéje szól Izraelről� A
Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a
kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám
tekintenek, a kit átszegeztek, és siratják őt, a mint siratják
az egyetlen fiút, és keseregnek utána, a mint keseregnek az
elsőszülött után.

Jelenések 1:7 Íme, [Jézus] eljön a felhőkön, és
meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és
siratja őt a föld minden nemzetsége.

Zakariás 14:3-5 De az ÚR [Jehova] harcba száll majd
azokkal a népekkel, ahogyan harcolt egykor, a csata napján.
Megveti majd lábát azon a napon az Olajfák hegyén�
Mert eljön az ÚR [Jehova], az én Istenem, szentjeivel
együtt.

Máté 25:31 Amikor pedig az Emberfia eljön az ő
dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül
dicsősége trónjára.
Cselekedetek 1:11, 12 Galileai férfiak, miért álltok itt az
ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a
mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a
mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák
hegyéről�

Zakariás 14:5 Mert eljön az ÚR [Jehova], az én Istenem,
szentjeivel együtt.
1Thesszalonika 3:13 a mi Urunk Jézus Krisztus eljön
minden szentjével együtt.
Máté 3:3; Márk 1:2, 3; Lukács 3:4; János 1:23 Mert ő volt
az, akiről Ézsaiás így prófétált: �Kiáltó hangja szól a
pusztában: Készítsétek az Úr [ÚVF � Jehova] útját,
tegyétek egyenessé ösvényeit!�

Lukács 1:76 Te pedig, kisgyermek, a Magasságos
prófétája leszel, mert az Úr [ÚVF � Jehova] előtt
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jársz, hogy előkészítsd az ő útjait. [Jézusnak
készítette elő az utat.]
Ézsaiás 40:3 Egy hang kiált: Építsetek utat a
pusztában az Úrnak [Jehovának]! Készítsetek
egyenes utat a kietlenben Istenünknek! [Héb. és LXX
szerint: készítsd elő az Isten útját.]

Máté 21:15, 16 Amikor pedig a főpapok és az írástudók
látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket,
akik a templomban ezt kiáltották: �Hozsánna a Dávid
Fiának!� - haragra lobbantak, és így szóltak hozzá:
�Hallod, mit mondanak ezek?� Jézus pedig így válaszolt
nekik: �Hallom. Sohasem olvastátok: Gyermekek és
csecsemők szája által szereztél dicséretet?� [idézet a
Zsoltárok 2:6-ból; Jehova]
János 17:11 Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved
által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint
mi!
János 17:12 Amikor velük voltam, én megtartottam őket a
te nevedben, amelyet nekem adtál�
Róma 10:9, 11-13 Úrnak vallod Jézust� Az Írás is így
szól: Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg. Ugyanaz az
Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja; amint
meg van írva: Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
[idézet a Jóel 2:32-ből; Jehova]
Filippi 2:9 Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé,
és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél
nagyobb.
Zsidók 1:4 Annyival feljebbvaló az angyaloknál,
amennyivel különb nevet örökölt náluk.
Zsidók 1:8, 10 de a Fiúról így szól:� Te vetettél, Uram,
alapot a földnek kezdetben; és a te kezed alkotása az ég.

Zsoltárok 102:22-26 az ÚR [Jehova]� Istenem� Te
vetettél hajdan alapot a földnek, az ég a te kezed
alkotása.

K21. Milyen formát vállalt magára Jézus, amikor a földre
jött emberként?
Filippi 2:5-7 Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus
Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem
tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem
megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel,
emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek
bizonyult.
Ézsaiás 61:1; Lukács 4:18 Uramnak, az Úrnak
[Jehovának] lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem
az ÚR. Elküldött�
Máté 20:23; Márk 10:40 hogy ki üljön jobb és bal kezem
felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják
megkapni, akiknek az én Atyám elkészítette.
Máté 24:36; Márk 13:32 Azt a napot viszont, vagy azt az
órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú,
hanem csak az Atya egyedül.
Máté 27:46; Márk 15:34 Én Istenem, én Istenem, miért
hagytál el engemet?
Lukács 22:42 Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a
poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg,
hanem a tied.
János 1:18 Istent soha senki sem látta: az egyszülött
Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.

János 4:34 Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak
akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő
munkáját.
János 5:19 Bizony, bizony, mondom néktek: a Fiú
önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit
tesz az Atya; mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá
hasonló módon.
János 6:38 mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a
magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki
elküldött engem.
János 6:57 engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által
élek�
János 7:28 de én mégsem önmagamtól jöttem, hanem az,
aki engem elküldött, igaz, ti őt nem ismeritek.
János 7:29 Én ismerem őt, hiszen tőle származom, és ő
küldött el engem.
János 8:28 önmagamtól nem teszek semmit, hanem
ahogyan az Atya tanított engem, úgy mondom ezeket.
János 8:42 nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el
engem.
János 12:49 aki elküldött engem, maga az Atya
parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit
beszéljek.
János 14:28 az Atya nagyobb nálam.
János 14:31 a mint parancsot adott nekem az Atya�
János 17:1-5 Atyám� mivel hatalmat adtál neki minden
halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök
életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az
egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem
azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem: és
most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a
dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad,
mielőtt még a világ lett.
János 20:17 Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti
Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.
János 20:21 Ahogyan engem elküldött az Atya, én is
elküldelek titeket.
Zsidók 2:11 Mert a megszentelő és a megszenteltek mind
egytől [az Azyától] származnak�
1János 4:9 egyszülött Fiát küldte el Isten a világba�

K22. A mennyben alárendelte Jézus magát az Atyja
főségének?
1Korinthus 3:23 Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus
pedig Istené.
1Korinthus 11:3 minden férfinak feje a Krisztus, az asszony
feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten.
1Korinthus 15:24-28 Azután jön a vég, amikor átadja az az
uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden
fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell
uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét.
Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert Isten
mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja,
hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak
kivételével, aki neki alávetett mindent. Amikor pedig
majd alávettetett neki minden, akkor maga a Fiú is aláveti
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magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten
legyen minden mindenekben.
Filippi 2:11 Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
1Péter 1:3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és
Atyja�
Jelenések 3:12 Aki győz, azt oszloppá teszem az én [Jézus]
Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé,
felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem
városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből
száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.

* * * * *

Összefoglaló (1)
Jézus Krisztus:
1. Öröktől fogva van (Mikeás 5:1).
2. Ő már volt kezdetben (János 1:1).
3. Minden dolog előtt létezett (Kolossé 1:17).
4. Dicsőségben volt Atyjával, mielőtt a világ lett (János

17:5).
5. Isten formájában létezett (Kolossé 1:15).
6. Általa van minden (Zsidók 1:2).
7. Általa lett minden (Kolossé 1:16).
8. Isten Jehova teremtő munkáját tulajdonítja neki

(Zsidók 1:8, 10).
9. Minden dolog általa és érte lett (Kolossé 1:16).
10. Saját képére alkotta meg az embert (1Mózes 1:26, 27).
11. Az Atya elküldte őt (János 6:57).
12. Nem a saját akaratát tette, hanem az Atyjáét, aki

elküldte őt (János 6:38).
13. Az úton, amelyet Jehovának készítettek elő, Krisztus

jött (Máté 3:3).
14. Ő volt Immanuel � Velünk az Isten (Máté 1:23).
15. Isten minden angyala imádja őt (Zsidók 1:6).
16. A bölcsek imádták őt (Máté 2:11).
17. Ő Isten Fia volt (János 10:36).
18. Aki látta őt, látta az Atyát is (János 14:7-9).
19. Az Atya nagyobb, mint ő (János 14:28).
20. Semmit sem tehetett magától (János 5:19).
21. Semmit nem tett magától (János 8:28).
22. Az Atyja adta neki azokat a szavakat, amit beszélt

(János 12:49).
23. Sem a napját, sem az óráját nem tudta a végnek (Máté

24:36).
24. Egy meggyógyított vak férfi imádta őt (János 9:38).
25. Feltámasztotta a testét (János 2:19, 21).
26. Senkiben nincs nagyobb szeretet, mint benne (János

15:13).
27. Ő és az Atya egyek (János 10:28-33).
28. A zsidók hitték, hogy egyenlővé tette magát Istennel

(János 5:18).
29. Megbocsátott Isten ellen elkövetett bűnöket (Lukács

5:24).
30. Erőt adott az embereknek, hogy újjászülessenek (János

1:12, 13).
31. Akik a csónakban voltak, imádták őt (Máté 14:33).
32. 11 tanítványa imádta őt (Máté 28:16, 17).
33. Az Atya neve neki adatott (János 17:11, 12).
34. Ő mindenek örököse (Zsidók 1:2).
35. Isten feltámasztotta őt a halálból (Cselekedetek 2:24).

36. Felemeltetett az Atyjához (János 20:17).
37. Megjelent Isten jelenlétében (Zsidók 9:24).
38. Leült Isten jobbján (Márk 16:19).
39. Isten felmagasztalta őt (Filippi 2:9).
40. Isten megdicsőítette őt (Cselekedetek 3:13).
41. Jobbá tétetett az angyaloknál (Zsidók 1:4).
42. Isten Úrrá és Krisztussá tette őt (János 2:36).
43. Minden embernek úgy kell tisztelni őt, mint az Atyát

(János 5:22, 23).
44. Ő az Első és az Utolsó, mint ahogyan Jehova (Ézsaiás

44:6; Jelenések 1:17, 18).
45. Benne volt az Isten teljessége testileg (Kolossé 2:9).
46. Ő Isten természetének pontos visszatükröződése

(Zsidók 1:3).
47. Ő mindenek fölött való (János 3:31).
48. Ő fenntart mindent (Kolossé 1:17; Zsidók 1:3).
49. Ő örökkévaló Atya (Ézsaiás 9:6).
50. Ő Erős Isten (Ézsaiás 9:6).
51. Minden, ami az Atyáé, az övé is (János 16:15).
52. Minden hatalom neki adatott mennyen és földön (Máté

28:18).
53. Az Atya erőt adott neki minden test felett (János 17:2).
54. Ő közvetítő Isten és az emberek között (1Timóteus 2:5,

6).
55. Az Atya kebelén van (János 1:18).
56. Ő uraknak Ura (Jelenések 17:14).
57. �Mindenki, aki� általa �segítségül hívja Jehova nevét,

megmentésben részesül� (Róma 10:9, 11-13).
58. Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké (Zsidók 13:8).

* * *

Összefoglaló (2)
1. Jézus minden dolog teremtője.
2. Jézus minden dolog fenntartója.
3. Jézus a Megmentő.
4. Jézus az Isten dolgainak adományozója.
5. Jézusnak van hatalma bűnöket megbocsátani.
6. Jézus mindenek bírája.
7. Jézus mindent lát.
8. Jézus mindent tud.
9. Jézus mindenütt jelen van.
10. Jézusnak nincs kezdete.
11. Jézus sohasem változik.
12. Helyes Jézust szolgálni.
13. Helyes Jézushoz imádkozni.
14. Helyes Jézusnak dicsőséget adni.
15. Helyes Jézust imádni.
16. Jézus Úr.
17. Jézus szuverén az Atyjával együtt.
18. Jézus Isten Fia.
19. Jézus Isten, csakúgy, mint az Atyja.
20. Jézus Jehova, csakúgy, mint az Atyja.

* * *

Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek:
Máté 24:36 Azt a napot és azt az órát senki nem tudja, sem
az egek angyalai, sem a Fiú, csak az Atya. [ld. K21.]
János 1:1 �és a Szó isten volt. [ld. B Függelék]
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János 1:18 Istent egy ember sem látta soha� [ld. K21.]
János 1:18 �az egyszülött [gr. monogenes � egyedi,
egyféle] isten.

Zsidók 11:17 Hit által volt, hogy Ábrahám, amikor
próbára tették, mondhatni felajánlotta Izsákot�
egyszülött fiát. [Izmáel is Ábrahám fia volt, és Izsák
előtt született.]

János 5:19 �a Fiú semmit sem tehet a maga
kezdeményezéséből, hanem csak amit lát, hogy az Atya
tesz. [ld. K21.]
János 14:28 �az Atya nagyobb [nem jobb] nálam. [ld.
K21.]
János 20:17 Felmegyek az én Atyámhoz és a ti
Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. [ld.
K21., K22.]
Filippi 2:6 aki� nem foglalkozott az elbitorlás
gondolatával, tudniillik azzal, hogy Istennel egyenlő
legyen. [ld. K21., B Függelék]
Kolossé 1:15 Ő� az egész teremtés elsőszülötte.

1Mózes 41:51, 52 József az elsőszülöttet Manassénak
nevezte el� a másodikat Efraimnak nevezte el.
Jeremiás 31:9 Efraim pedig elsőszülöttem.
Az elsőszülöttnek lenni helyzeti kiemelkedést jelentett,
nem feltétlenül időbeli először születettséget.

Jelenések 3:14 �az Ámen, a hű és igaz tanú, az Isten
teremtésének kezdete [gr. arche � eredet, forrás, első ok,
uralkodó, hatalom, stb. vö. Lukács 12:11; 20:20].

2. A SZENT SZELLEM SZEMÉLY VOLTA

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. A szent szellem Isten tevékeny ereje, és nem

személy. (Érveljünk�, 136, 137, 361.o., Make Sure
of All Things, 487.o.)

K1. Beszélt Jézus a Bibliában a Szent Szellemről, úgy mint
Ő és Aki?
János 14:16, 17 én meg majd kérem az Atyát, és más
vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké
veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja
és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és
bennetek marad.
János 14:26 S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a
nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre
és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
János 15:26 Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök,
az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd
tanúságot tesz rólam.
János 16:7, 8 De én az igazságot mondom nektek: Jobb
nektek, ha elmegyek. Mert ha nem megyek el, a Vigasztaló
nem jön el hozzátok, ha azonban elmegyek, elküldöm őt
hozzátok. Ő, amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről�
János 16:13-15 Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő
elvezet majd titeket a teljes igazságra, mert nem magától
fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall, és az
eljövendő dolgokat hirdeti nektek. Ő majd megdicsőít
engem, mert az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek.

Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; azért mondtam, hogy az
enyémből vesz, és kijelenti azt nektek.

K2. A Szent Szellem beszél?
Máté 10:20 Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem
Atyátok Lelke szól általatok.
Cselekedetek 1:16 �amit előre megmondott a Szentlélek
Dávid szája által�
Cselekedetek 10:19, 20 ezt mondta neki a Lélek� én
küldtem őket.
Cselekedetek 20:23 a Szent Lélek városonként
bizonyságot tesz, mondván, hogy én reám fogság és
nyomorúság következik.
Zsidók 3:7 Ezért, amint a Szentlélek mondja�
Zsidók 10:15 Ezt bizonyítja a Szentlélek is, amikor így
szól�
Jelenések 22:17 A Lélek és a menyasszony így szól: �Jöjj!�

K3. A Szent Szellem tanít?
Lukács 12:12 a Szentlélek abban az órában megtanít majd
titeket arra�
János 14:26 A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én
nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket
mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam
nektek.
János 16:13-15 amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke,
elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától
szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő
dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert
az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami
az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből
merít, és azt jelenti ki nektek.

K4. A Szent Szellem tanúságot tesz?
János 15:26 Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök,
az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd
tanúságot tesz rólam.
Róma 8:16 Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi
lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei
vagyunk.

K5. Van egyéb szentírási bizonyíték arra, hogy a Szent
Szellem személy?
Máté 3:16; Márk 1:10; János 1:32 Isten Lelke galamb
formájában aláereszkedik, és őreá száll.
Cselekedetek 5:3 Péter azonban így szólt: Anániás, miért
szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a
Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából?
Cselekedetek 5:9 Péter folytatta: Mire való volt egymás
közt megegyeznetek, hogy próbára teszitek az Úr Lelkét?
Cselekedetek 15:28 Mert a Szentlélek jónak látta, és vele
együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet
rátok�
1Korinthus 12:11 De mindezt egy és ugyanaz a Lélek
munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát,
amint akarja.
Efézus 4:30 És ne szomorítsátok meg az Isten
Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás
napjára.
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K6. Lehet egy kereszténynek közössége a Szent
Szellemmel?
János 14:16, 17 én meg majd kérem az Atyát, és más
vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké
veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja
és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és
bennetek marad.
Róma 8:9 Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek
szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a
Krisztus Lelke, az nem az övé.
Róma 8:11 Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki
feltámasztotta Jézust a halottak közül� a bennetek lakó
Lelke által.
Róma 8:26 maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan
fohászkodásokkal.
1Korinthus 6:19 testetek� a bennetek levő Szentlélek
temploma�
2Timóteus 1:14 a bennünk lakozó Szentlélek által.

K7. Milyen a Szent Szellem helyzete?
1Mózes 1:2 Isten Lelke lebegett a vizek fölött.
1Mózes 1:1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a
földet.
Máté 12:32 aki a Szentlélek ellen szól, annak nem
bocsáttatik meg�
Lukács 12:10 aki a Szentlelket káromolja, annak nem
bocsáttatik meg.
János 14:26 A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én
nevemben küld az Atya�
Cselekedetek 1:16 előre megmondott a Szentlélek Dávid
szája által�

Zsidók 1:1 Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt
Isten az atyákhoz a próféták által�

Cselekedetek 5:3, 4 hazudj a Szentléleknek� Nem
embereknek hazudtál, hanem az Istennek.
Cselekedetek 28:25 Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás
próféta által atyáitokról� [vö. Zsidók 1:1]
Zsidók 10:15-17 De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek
is, mert ez után az ige után: �Ez az a szövetség, amelyet
kötök velük ama napok múltán�, így szól az Úr:
�Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom;
bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem
meg.�

* * * * *

Összefoglaló (1)
A Szent Szellem:

1. Jézus úgy beszélt róla, mint Ő és Aki (János 14:16, 17,
26; 15:26; 16:7, 8, 13-15).

2. Neve van (Máté 28:19).
3. Jövőbeli események kinyilatkoztatója (Cselekedetek

1:16).
4. A próféciák ihletője (Zsidók 3:7).
5. Bizonyságot tesz nekünk az ószövetségi próféciák által

(Zsidók 10:15).
6. Isten (Cselekedetek 5:3, 4).
7. Megjelent testi alakban, mint egy galamb (Máté 3:16).
8. Jézus nevében elküldte őt az Atya (János 14:26).
9. Jézus küldte (János 15:26).

10. Személyek küldője (Cselekedetek 10:19, 20).
11. Kijelöl felvigyázókat (Cselekedetek 20:28).
12. Rendeletek meghatározója (Cselekedetek 15:28).
13. Elítéli a világot (János 16:8).
14. A világ nem látja és nem ismeri (János 14:17).
15. Bánatot lehet neki okozni (Efézus 4:30).
16. Ellene lehet beszélni (Máté 12:32).
17. Próbára lehet tenni (Cselekedetek 5:9).
18. Káromolni lehet (Márk 3:29).
19. Hazudni lehet neki (Cselekedetek 5:3).
20. Megtilthatja valakinek, hogy beszéljen (Cselekedetek

16:6).
21. Tanúságot tesz személyeknek (Cselekedetek 20:23).
22. Tanúságot tesz a keresztény szellemével, hogy Isten

gyermeke (Róma 8:16).
23. Közbenjár a keresztényekért imában (Róma 8:26).
24. Ajándékot oszt a keresztényeknek (1Korinthus 12:11).
25. Beszél a keresztények védelme érdekében (Máté

10:20).
26. Ügyvéd (János 14:16).
27. Mindenre megtanítja a keresztényeket (János 14:26).
28. Emlékezteti a keresztényeket arra, amit Jézus mondott

(János 16:13).
29. Elvezeti a keresztényeket a teljes igazságra (János

16:13).
30. Tanúságot tesz Jézusról (János 15:26).
31. Megdicsőíti Jézust (János 16:14).
32. Abból vesz, ami a Jézusé, és kijelenti a keresztényeknek

(János 16:14).
33. Hall (János 16:13).
34. Segítő (János 16:7).
35. Közösségünk lehet vele (2Korinthus 13:13).
36. Vigasztaló (Cselekedetek 9:31).
37. Jézus tanítványai ismerik (János 14:17).
38. A keresztényekkel marad (János 14:17).
39. A keresztényekkel lesz örökké (János 14:16).
40. A mennyasszonnyal azt mondja: �Jöjj!� (Jelenések

22:17).

* * *

Összefoglaló (2)
1. A Szent Szellem személy.
2. A Szent Szellem Isten az Atyával és a Fiúval együtt.

3. A HÁROMSÁG

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. Nincs többesség az Istenségen belül. Az Atya egyedül

Isten. (Érveljünk�, 136, 137.o., Ibid., 218.o.)
2. Jézus egy angyal, Isten első teremtménye. (Aid�, 919,

1152.o.)
3. A szent szellem Isten tevékeny ereje, és nem személy.

(Érveljünk�, 136, 137.o.)
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K1. Az Ószövetség többességet jelez az Istenségen belül?
1Mózes 1:1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a
földet.

1Mózes 1:2 Isten Lelke lebegett a vizek fölött.
1Mózes 1:3 Akkor ezt mondta Isten: Legyen
világosság! És lett világosság.

1Mózes 1:26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi
képünkre és hasonlatosságunkra�
1Mózes 3:22 Azután ezt mondta az Úristen [Jehova]: Íme
az ember olyanná lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a
jó, és mi a rossz.
1Mózes 11:7, 9 Menjünk csak le és zavarjuk ott össze a
nyelvüket�, ott zavarta össze az ÚR [Jehova] az egész
föld nyelvét.
1Mózes 18 (Jehova és két férfi [angyalok � 19:1]
meglátogatták Ábrahámot; különbséget tettek Jehova és
az angyalok között.)

1Mózes 19:24 Az ÚR [Jehova] pedig kénköves tüzes
esőt bocsátott Sodomára és Gomorára, az Úrtól
[Jehovától], az égből.

2Mózes 23:20-23 Íme, én angyalt küldök előtted, hogy
megőrizzen az úton és bevigyen arra a helyre, amelyet
kijelöltem. Vigyázz magadra előtte, és hallgass a szavára!
Ne szegülj ellene, mert nem bocsátja meg hitszegéseteket,
hiszen az én nevem van jelen benne. De ha engedelmesen
hallgatsz a szavára, és teljesíted mindazt, amit
parancsolok�, az én angyalom előtted megy�, s kiirtom
őket.

1Korinthus 10:4 és mindnyájan ugyanazt a lelki italt
itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment.
Az a kőszikla pedig a Krisztus volt.

Ézsaiás 48:12, 16 Hallgass rám, Jákób! Izrael, akit
elhívtam! Én vagyok az első, az utolsó is én vagyok! Most
pedig az én Uram, az ÚR [Jehova] elküldött engem és
lelkét adta nekem.
Ézsaiás 63:7-14 Az ÚR [Jehova]� Ezért szabadította ki
őket�, orczájának angyala megszabadítá őket�, Ők
pedig megszomoríták szentségének lelkét� a ki belé adá
az ő szentséges lelkét�
Zakariás 2:8-11 Mert így szól a Seregeknek Ura [Jehova]:
Dicsőség után küldött engem a pogányokhoz, a kik
fosztogatnak titeket, mert a ki titeket bánt, az ő szemefényét
bántja. Mert ímé én felemelem kezemet ellenök, és saját
szolgáik prédájává lesznek, és megtudjátok, hogy a
Seregeknek Ura [Jehova] küldött el engem. Örülj és
örvendezz, Sionnak leánya, mert ímé elmegyek és közötted
lakozom! így szól az Úr [Jehova]. És sok pogány
csatlakozik azon a napon az Úrhoz [Jehovához], és
népemmé lesznek, és közötted lakozom, és megtudod,
hogy a Seregeknek Ura [Jehova] küldött hozzád engem.
Zakariás 3:2 És mondá az Úr [Jehova] a Sátánnak:
Dorgáljon meg téged az Úr [Jehova], te Sátán�

K2. Az Újszövetségben az Atya, a Fiú és a Szent Szellem
közösen együttműködnek?
Máté 3:16, 17; Márk 1:9-11; Lukács 3:21, 22 Jézus�, az
Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. Az
égből szózat hallatszott: �Ez az én szeretett Fiam, akiben
kedvem telik.�

Máté 28:19 Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden
népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a
Szentléleknek nevében [egyes számban].
Lukács 1:35 Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek
száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért
a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.
János 3:34, 35 Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit
szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a Lelket.
Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent.
János 14:26 A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én
nevemben [Jézus] küld az Atya, ő tanít majd meg titeket
mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam
nektek.
János 16:13-15 amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke,
elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól,
hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő
dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert
az enyémből [Jézuséból] merít, és azt jelenti ki nektek.
Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az
enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.
Cselekedetek 2:32, 33 Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten,
aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát
felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a
megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is,
halljátok is.
Cselekedetek 2:38, 39 Péter így válaszolt: �Térjetek meg, és
keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus
nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a
Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és
gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket
csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.�
Róma 15:16 hogy a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak
szolgája, és végezzem az Isten evangéliumának papi
szolgálatát, hogy a pogányok áldozata a Szentlélek által
megszentelt és kedves legyen.
Róma 15:30 A mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek
szeretetére kérlek titeket, testvéreim, tusakodjatok
imádságaitokban velem együtt az Isten előtt énértem.
1Korinthus 12:4-6 A kegyelmi ajándékok között ugyan
különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek
vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És
különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is,
de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz.
2Korinthus 3:4-6 Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus
által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mintegy a
magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is
megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az
Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új
szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert
a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.
2Korinthus 13:13 Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten
szeretete és a Szentlélek közössége legyen
mindnyájatokkal!
1János 1:3 az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal
vagyunk közösségben.
Galata 4:4-6 De amikor eljött az idő teljessége, Isten
elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek
alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten
fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte
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Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: �Abbá,
Atya!�
Efézus 4:4-6 Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy
reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a
keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van
mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.
Zsidók 10:12, 15 Ő [Krisztus] ellenben, miután egyetlen
áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára
ült� De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ez
után az ige után�
1Péter 1:2 az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek
megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus
Krisztus vérével való meghintésre: Kegyelem és békesség
adassék nektek bőségesen.

* * * * *

Összefoglaló
1. Az Ószövetség sok esetben többességet mutat az

Istenségen belül.

2. A Biblia mutatja:
a. Krisztus Istenségét (ld. KRISZTUS ISTENSÉGE).
b. A Szent Szellem személy voltát (ld. A SZENT

SZELLEM SZEMÉLY VOLTA)
c. Az Atya Istenségét (vitathatatlan).

Ebből a három összetevőből áll az Istenség a
háromságban.

3. Különösen az Újszövetségben van szó ismételten erről a
három személyről úgy, mint akik közösen
együttműködnek.

* * *

Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek:
5Mózes 6:4 Halld, ó Izrael: Jehova, a mi Istenünk egy [héb.
ehed � összetett egység; vö. 1Mózes 2:21 (egy a bordái
közül); 1Mózes 2:24 (egy test lesznek); 1Mózes 3:22 (az
ember olyan lett, mint közülünk egy); stb. nem pedig a héb.
yahad � egyedi] Jehova.
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Második rész:
Az ember természete

4. AZ EMBER SZELLEME

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. Az ember szelleme nem létezik a testtől külön.

(Érveljünk�, 383.o.)
2. A halálkor a szellem szertefoszlik. Isten csak az

elhunyt emlékét őrzi. (Ibid., Ibid., 333.o.)

K1. Az ember szelleme elkülönül a testtől?
Zakariás 12:1 Jehova� formálja az ember szellemét
őbenne.
Máté 26:41; Márk 14:38 Kitartóan virrasszatok, és
folyton imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A
szellem persze buzgó, de a test gyenge.
Márk 2:8 Jézus, mivel a szelleme által azonnal látta,
hogy így okoskodnak magukban�
Lukács 1:46, 47 Mária pedig így szólt: Magasztalja a
lelkem Jehovát� [az angol eredetiben ennél a versnél a
lélek helyett a szellem szó áll. � a ford.]
Róma 1:9 Isten, akinek szent szolgálatot végzek
szellememmel�
Róma 8:16 Maga a szellem tanúskodik a mi
szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
1Korinthus 2:11 Mert ki ismeri az emberek közül az
ember dolgait, ha nem a szellem, aki őbenne van?
1Korinthus 5:5 átadjátok az ilyet Sátánnak a test
pusztulására, hogy a szellem megmentessék az Úr
napján.
1Korinthus 6:20 dicsőítsétek azért az Istent a ti
testetekben és lelketekben [az angol eredetiben itt a
szellem szó áll. � a ford.], a melyek az Istenéi.
1Korinthus 14:2 Mert aki más nyelven szól, nem
emberekhez szól, hanem Istenhez, mert senki sem figyel,
hanem szent titkokat szól ő a szellem által.
1Korinthus 14:14 Mert ha más nyelven imádkozom, a
szellem nekem adott ajándéka az, ami imádkozik
[Kingdom Interlinear: a szellemem imádkozik], az
értelmem pedig gyümölcstelen.
2Korinthus 7:1 tisztítsuk meg magunkat a test és a
szellem minden szennyétől�
2Timóteus 4:22 Az Úr legyen az általad tanúsított
szellemmel [Kingdom Interlinear: a szellemeddel].

K2. Mi történik a szellemmel a halálkor?
Prédikátor 12:7 Akkor a por visszatér a földbe, ahogy
azelőtt volt, és a szellem visszatér az igaz Istenhez, aki
adta azt.
Ézsaiás 26:19  Életre kelnek hallottaid, föltámadnak a
holttestek! Ébredjetek, és ujjongjatok, kik a porban
laktok! Mert harmatod a világosság harmata, és a föld
visszaadja az árnyakat [az angol eredetiben itt a szellem
szó áll. � a ford.].

Lukács 8:52, 55 Ne sírjatok, mert nem halt meg, hanem
alszik� És visszatért annak szelleme, és nyomban
felkelt.
Lukács 23:46 Atyám, kezedre bízom szellemem.
Cselekedetek 7:59, 60 És miközben köveket hajigáltak
Istvánra, ő könyörgött, és ezt mondta: Úr Jézus, fogadd
el szellememet.
Zsidók 12:22-24 Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő
Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok
ezreihez; az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és
gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben,
mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott
igazak lelkeihez [az angol eredetiben itt a szelem szó áll.
� a ford.].

* * * * *

Összefoglaló
1. Az ember szelleme testtől függetlenül létezik, és

normálisan a testben lakozik.
2. A halálkor a szellem különválik a testtől.

* * *

Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek:
Ezékiel 18:4, 20 Amely lélek vétkezik, az hal meg� [ld.
A halál természete, K1.]
Prédikátor 9:3-10 Mert az élők tudják, hogy meghalnak,
de a halottak semmit sem tudnak�a nap alatt�a nap
alatt�a nap alatt� sem cselekedet, sem tervezés, sem
ismeret, sem bölcsesség nincs a seolban, ahová mégy.
[ld. A halál természete, K1.].

5. AZ EMBER LELKE

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. Az ember maga a lélek. A lélek a testből és

szellemből áll. (Érveljünk�, 101, 375.o., Aid�,
1533.o.)

2. A lélek nem él tovább a test halála után.
(Érveljünk�, 136, 137, 382.o.)

K1. Miből áll az ember?
1Mózes 2:7 És akkor Jehova Isten megformálta az
embert a föld porából, és az orrába lehelte az élet
leheletét, így lett az ember élő lélekké.
1Thesszalonika 5:23 A békesség Istene szenteljen meg
benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg
szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül
Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig.

K2. A Biblia szerint a lélek tovább él a test halála után?
1Mózes 35:18 mikor lelke kiméne, mert meghala�
1Királyok 17:21, 22 Uram [Jehova]! Térjen vissza a
lélek ebbe a gyermekbe! Az ÚR [Jehova] meghallgatta
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Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az
föléledt.
Máté 10:28 Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de
a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a
lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában.
Cselekedetek 20:9, 10 leesett a harmadik emeletről,
úgyhogy holtan szedték fel. Ekkor Pál lement, ráborult,
átölelte, és ezt mondta: �Ne zajongjatok, mert a lelke
benne van.�
Jelenések 6:9-11 És amikor feltörte az ötödik pecsétet,
láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten
igéjéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet
megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották: �Urunk,
aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem
állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön
laknak?� Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és
megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis
ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és
testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint
őket.
Jelenések 20:4 És láttam trónokat: helyet foglaltak rajtuk,
és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek
fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten
igéjéért; akik nem imádták a fenevadat, sem az ő
képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra
és kezükre: ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal
ezer esztendeig.

* * * * *

Összefoglaló
1. Az ember szellemből, lélekből és testből áll.
2. Bár az ember sokszor úgy van megemlítve a

Bibliában, mint lélek, de sok rész azt mondja az
emberi lélekről, hogy él a test halála után.

* * *

Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek:
Ezékiel 18:4, 20 Amely lélek vétkezik, az hal meg� [ld.
A halál természete, K1.]
Prédikátor 9:3-10 Mert az élők tudják, hogy meghalnak,
de a halottak semmit sem tudnak�a nap alatt�a nap
alatt�a nap alatt� sem cselekedet, sem tervezés, sem
ismeret, sem bölcsesség nincs a seolban, ahová mégy.
[ld. A halál természete, K1.].

6. A HALÁL TERMÉSZETE

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. A lélek alszik a halálban. (Érveljünk�, 136, 137.o.)
2. Nincs olyan élet, ami a halált követi, és megelőzi a

feltámadást. (Ibid. 30, 101.o., Make Sure�, 143.o.)

K1. Az �alszik� kifejezés a Bibliában vonatkozik a
szellemre, illetve a lélekre, vagy csak a testre?
Zsoltárok 146:3, 4 Ne bízzatok az előkelőkben, egy
emberben sem, mert nem tud megtartani. Ha elszáll a
lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak
tervei.
Máté 9:24 így szólt: �Menjetek innen, mert a leányka
nem halt meg, csak alszik.�
János 11:11 Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek,
hogy felébresszem.
Cselekedetek 7:59, 60 Megkövezék azért Istvánt, ki
imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd
magadhoz az én lelkemet!� elaluvék.
Cselekedetek 13:36 Mert Dávid� elaludt, és
helyhezteték az ő atyáihoz, és rothadást látott.
1Thesszalonika 4:14 Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt
és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a
kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.

K2. Beszél a Biblia olyan életről, ami a halált követi,
megelőzve a feltámadást?
5Mózes 18:10, 11 Ne legyen köztetek� igéző [az angol
eredetiben ez áll: aki a halottakat hívja. � a ford.]!
1Sámuel 28:11-15 Sámuelt idézd meg� Egy szellemet
látok, amint fölfelé száll a földről� Sámuel így szólt
Saulhoz: �Miért zavarsz nyugalmamban, s miért idéztél
meg?�
Prédikátor 12:7 a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.
Ézsaiás 14:9, 10 Miattad még a seol is megrendült
odalent, hogy fogadja jöttödet. Fölkeltette miattad a
tehetetlen halottakat, a föld minden kecskeszőrű vezérét.
Fölállította trónjaikról a nemzetek összes királyát.
Mindnyájan megszólalnak, és ezt mondják neked: �Hát
téged is elgyengítettek, mint minket? Hozzánk hasonlóvá
tettek?�
Máté 10:28 Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet,
de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a
lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában.
Máté 17:3; Márk 9:4 És íme, megjelent előttük Mózes
és Illés, és beszélgettek Jézussal. [Máté 17:9 � látomás:
gr. orama � amit láttak, látvány; vö. Lukács 24:26]
Máté 27:49 A többiek pedig ezt mondták: �Hadd lássuk,
eljön-e Illés, hogy megmentse.�
Máté 27:50 Jézus ismét felkiáltott hangos szóval, és
kilehelte szellemét.
Márk 15:36 Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye?
Lukács 12:5 attól féljetek, akinek azonfelül, hogy
megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennára vessen.
Lukács 16:22 Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és
felvitték az angyalok Ábrahám kebelére.
Lukács 16:25 �életedben� [ellentétben a jelenlegi
állapotával � a halállal]
Lukács 16:30 hanem ha a halottak közül megy valaki
hozzájuk�
Lukács 23:43 Bizony, mondom néked, ma velem leszel a
paradicsomban.
Lukács 23:46 Atyám, a te kezedbe teszem le az én
lelkemet! És ezt mondva meghalt.
János 2:19 Jézus így felelt nekik: �Romboljátok le ezt a
templomot, és három nap alatt felépítem.�
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János 8:51 Bizony, bizony, mondom néktek, ha valaki
megtartja az én igémet, nem lát halált soha.
János 11:25, 26 Jézus ekkor ezt mondta neki: �Én vagyok
a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is,
él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.�
János 19:30 És fejét lehajtva, kilehelte lelkét.
Cselekedetek 7:59 Amikor megkövezték Istvánt, az így
imádkozott: �Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!�
Cselekedetek 20:10 Ekkor Pál lement, ráborult, átölelte,
és ezt mondta: �Ne zajongjatok, mert a lelke benne van.�
Róma 8:38, 39 Mert meg vagyok győződve, hogy sem
halál� nem választhat el minket az Isten szeretetétől,
amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
2Korinthus 5:8 De bizakodunk, és inkább szeretnénk
kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz.
Filippi 1:23, 24 Szorongat ez a kettő: vágyódom
elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb
mindennél; de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy
De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek.
Filippi 2:10 hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon,
mennyeieké, földieké és földalattiaké�
2Timóteus 4:6 Mert én nemsokára feláldoztatom, és
elérkezett az én elköltözésem ideje.
Zsidók 12:22, 23 Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő
Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az
angyalok ezreihez; az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és
gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben,
mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott
igazak lelkeihez�
2Péter 1:13-15 De helyesnek tartom, hogy míg ebben a
földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel
ébresztgesselek titeket. Mert tudom, hogy hamar
leteszem porsátoromat, amint a mi Urunk Jézus Krisztus
is kijelentette nekem. Igyekszem azonban, hogy
elköltözésem [gr. exodus] után is mindig
megemlékezhessetek ezekről.
Jelenések 6:9-11 És amikor feltörte az ötödik pecsétet,
láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten
igéjéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet
megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották: �Urunk,
aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem
állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön
laknak?� Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és
megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis
ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és
testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint
őket.
Jelenések 20:4 És láttam trónokat: helyet foglaltak rajtuk,
és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek
fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az
Isten igéjéért; akik nem imádták a fenevadat, sem az ő
képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra
és kezükre: ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal
ezer esztendeig.

* * * * *

Összefoglaló
1. Az �alszik� kifejezést soha nem alkalmazzák a

Bibliában sem a lélekre, sem a szellemre, csak a
testre.

2. A Biblia beszél a szellem halál utáni életéről. Ebben
az állapotban az egyének várnak a testük
feltámadására.

* * *

Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek:
Zsoltárok 146:3, 4 Ne bízzatok az előkelőkben, se földi
ember fiaiban, akiknél nincs megmentés. Kimegy a
szelleme, és ő visszatér földjébe, azon a napon
elvesznek gondolatai. [ld. K1.]
Ezékiel 18:4, 20 Amely lélek vétkezik, az hal meg. [ld.
K1.]
Prédikátor 9:3-10 Mert az élők tudják, hogy meghalnak,
de a halottak semmit sem tudnak�a nap alatt�a nap
alatt�a nap alatt� sem cselekedet, sem tervezés, sem
ismeret, sem bölcsesség nincs a seolban, ahová mégy.
[ld. K1.]

7. FELTÁMADÁS

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. Jézus teste nem támadt fel.
2. Az égi reményű keresztények teste nem fog

feltámadni. (Ibid. 333.o)
3. Azok, akik a földi életre fognak feltámadni, a

millennium alatti tetteik alapján fognak megítéltetni.
(Aid�, 982.o., Az Őrtorony, 1987/1/3 29.o.)

4. A második feltámadás a millennium alatt fog
megtörténni a földön. (Érveljünk�, 337, 339-
345.o.)

K1. Feltámadt Jézus teste?
Máté 12:40 Mert ahogyan Jónás három nap és három
éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a
föld belsejében három nap és három éjjel.
Márk 16:6 Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely,
ahova őt tették.
Lukács 24:3 és amikor bementek, nem találták az Úr
Jézus testét.
Lukács 24:39 Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a
szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok,
nekem van.
János 2:19, 21 Romboljátok le ezt a templomot, és
három nap alatt felépítem� Ő azonban testének
templomáról beszélt. [gr. testének szentélyéről beszélt]
János 20:27 Azután így szólt Tamáshoz: �Nyújtsd ide az
ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet,
és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő.�
[Ha Jézus feltámadott teste nem volt jelen, akkor csalással
próbálta bizonyítani feltámadását a tanítványainak.]
Cselekedetek 2:27 mert nem hagyod lelkemet a halottak
birodalmában, azt sem engeded, hogy Szented
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elmúlást lásson. [gr. romlást � idézet a Zsoltárok 16:10-
ből]
Cselekedetek 13:34-37 Azt pedig, hogy feltámasztotta őt
a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba,
így mondta meg: Nektek váltom be a Dávidnak tett biztos,
szent ígéreteket. Ezért más helyen is így szól: Nem
engeded, hogy a te Szented elmúlást lásson. Mert
miután Dávid a maga nemzedékében, az Isten akarata
szerint szolgált, meghalt, és eltemették atyái mellé, tehát
elmúlást látott. Akit azonban az Isten feltámasztott, az
nem látott elmúlást.
Kolossé 2:9 Mert benne lakik az istenség egész
teljessége testileg.
1Timóteus 2:5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is
Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus.

K2. A keresztények teste fel fog támadni?
Róma 8:11 Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki
feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki
feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre
kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.
Róma 8:23 mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva
a fiúságra, testünk megváltására.
Filippi 3:20, 21 Nekünk pedig a mennyben van
polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk
üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá
változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel,
amellyel maga alá vethet mindeneket.

K3. A feltámadott test pontosan ugyanazokkal a
jellemzőkkel rendelkezik, mint az eredeti?
János 20:26 Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus�
1Korinthus 15:44 Elvettetik érzéki test, feltámasztatik
lelki test.
1Korinthus 15:52 mi pedig elváltozunk.
1Korinthus 15:53 Mert e romlandó testnek
romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak
halhatatlanságba.

K4. A feltámasztott emberek a millennium alatt elkövetett
tetteik alapján lesznek megítélve?
Máté 16:27 Mert eljön az Emberfia Atyja dicsőségében
angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek
cselekedetei szerint.
Lukács 11:31, 32 Dél királynője feltámad az ítéletkor e
nemzedék férfiaival, és elítéli őket, mert ő eljött a föld
végső határáról, hogy meghallgassa Salamon
bölcsességét; de íme, itt nagyobb van Salamonnál. A
ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a
nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás
prédikálására; de íme, itt nagyobb van Jónásnál.
János 5:28, 29 Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra,
amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az
ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre
támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az
ítéletre támadnak fel.
Cselekedetek 17:31 rendelt egy napot, amelyen
igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség
fölött�

2Korinthus 5:10 Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell
odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki
megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben
cselekedett: akár jót, akár gonoszat.
Zsidók 9:27 És amint elrendeltetett, hogy az emberek
egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik�
Jelenések 20:12, 13 és a halottak a könyvbe írottak
alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint.

K5. Mikor fog megtörténni a második feltámadás?
Jelenések 20:5 A többi halott nem kelt életre, míg el nem
telt az ezer esztendő. [vö. 4. verssel, azok, akik az első
feltámadásban részesültek Krisztussal éltek 1000 évig.]

* * * * *

Összefoglaló
1. Jézus teste feltámadt.
2. Az égi reményű keresztények teste fel fog támadni.
3. Az égi reménységű keresztények teste át fog

változni a feltámadásukkor.
4. A feltámadáskor az embereket azok alapján a tettek

alapján ítélik meg, amit korábbi életük folyamán
tettek.

5. A második feltámadás az 1000 év végén fog
megtörténni.

* * *

Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek
Lukács 24:16 SZEMÜK azonban be volt fogva, hogy ne
ismerjék fel őt.
János 20:14 Miután ezeket mondta [Magdalai Mária],
hátrafordult és látta Jézust, amint ott áll, de nem
ismerte fel, hogy Jézus az.

János 20:13 Asszony, miért SÍRSZ?
János 20:1 Mária Magdaléna korán elment az
emléksírhoz, amikor még SÖTÉT VOLT�

1Korinthus 15:45 Az első ember, Ádám, élő lélekké lett.
Az utolsó Ádám életadó szellemmé.

1Korinthus 15:44 Fizikai testet vetnek el, SZELLEMI
TEST TÁMAD FEL.

1Korinthus 15:50 test és vér nem örökölheti Isten
királyságát.

1Korinthus 15:52 ÉS MI ÁTVÁLTOZUNK.
Lukács 24:39 mert a SZELLEMNEK NINCS HÚSA
ÉS CSONTJA, mint ahogy látjátok, hogy nekem van.

1Péter 3:18 Krisztus� akit halálra juttattak a testben,
de aki megeleveníttetett a szellemben.

Róma 8:11 Ha pedig annak szelleme, aki
feltámasztotta Jézust a halottak közül, bennetek lakik,
akkor aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak
közül, A TI HALANDÓ TESTETEKET IS MEG
FOGJA ELEVENÍTENI a bennetek lakozó
SZELLEME ÁLTAL.
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8. A POKOL TERMÉSZETE

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. Mivel nincs halál utáni élet, ezért lehetetlen, hogy

valaki áldást vagy szenvedést tapasztaljon a
Hádeszban. (Érveljünk�, 103.o., Make Sure�,
231.o.)

2. Azok, akiket a gyehennába, vagy a tűz tavába
vetnek, örökre megszünnek létezni. (Make Sure�,
146.o.)

K1. Lehetséges, hogy valaki áldást vagy szenvedést
tapasztaljon a Hádeszban?
Lukács 16:23 a pokolban [Hádeszban] kínok között
gyötrődve felemelte a tekintetét�
Lukács 16:24 igen gyötrődöm e lángban.

K2. Mi történik azokkal, akiket a gyehennába, vagy a tűz
tavába vetnek?
Ézsaiás 66:24 Amikor eltávoznak, meglátják azoknak a
holttestét, akik hűtlenül elhagytak engem. Nem
pusztulnak el ott a férgek, a tűz sem alszik ki, és
minden ember undorodni fog tőlük.
Dániel 12:2 Akik a föld porában alszanak, azok közül
sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások
gyalázatra, örök kárhozatra.
Máté 3:12 Kezében szórólapát van, és megtisztítja
szérűjét: a gabonáját csűrbe takarítja, a pelyvát pedig
megégeti olthatatlan tűzzel.
Máté 8:11, 12 De mondom néktek, hogy sokan eljönnek
napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek
Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek
országában;  akik pedig Isten országa fiainak tartják
magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd
sírás és fogcsikorgatás.
Máté 8:29 És egyszerre felkiáltottak: �Mi közünk hozzád,
Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj
minket?�
Máté 13:41, 42 Az Emberfia elküldi angyalait, és
összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és
gonosztevőt, és a tüzes kemencébe dobják őket: ott lesz
majd sírás és fogcsikorgatás.
Máté 13:49, 50 Így lesz a világ végén is: eljönnek az
angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül,
és a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás
és fogcsikorgatás.
Máté 18:8 jobb neked ha csonkán vagy sántán mégy be az
életre, mint ha két kézzel vagy két lábbal vettetel az örök
tűzre.
Máté 22:13 kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a
külső sötétségre; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.
Máté 25:46 És ezek elmennek majd az örök
gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.
Márk 5:7 Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten
Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem!

Márk 9:43 jobb, ha csonkán mégy be az életre, mint ha
két kézzel mégy a gyehennára, az olthatatlan tűzre.
Lukács 3:17  a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.
Lukács 10:12 Mondom nektek: Sodomának
elviselhetőbb sorsa lesz azon a napon, mint annak a
városnak.
Lukács 12:5 attól féljetek, akinek azonfelül, hogy megöl,
arra is van hatalma, hogy a gyehennára vessen.
Zsidók 10:27-29 hanem az ítéletnek valami félelmes
várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az
ellenszegülőket. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két
vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül
meghal. Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre
lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tapodja�
Jelenések 14:9-11 Egy harmadik angyal is követte őket,
és így szólt hatalmas hangon: Ha valaki imádja a
fenevadat és annak a képmását, és felveszi annak a
bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az
Isten haragjának borából, amely készen van
elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog
tűzben és kénben a szent angyalok és a Bárány előtt;
gyötrődésük füstje száll felfelé örökkön-örökké, és sem
éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik
imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik
magukra veszik az ő nevének bélyegét.
Jelenések 19:20 élve vettetett mind a kettő a kénnel égő
tűz tavába.
Jelenések 20:10  Az ördög pedig, aki megtévesztette őket,
a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis
próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-
örökké.
Jelenések 22:14, 15 a városba� Kívül maradnak az
ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a
bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a
hazugságot!

* * * * *

Összefoglaló
1. Lehetséges, hogy valaki szenvedést tapasztaljon meg

a Hádeszban.
2. Örökké tartó, tudatos szenvedés az osztályrésze

azoknak, akik a gyehennába, vagy a tűz tavába
vettetnek.

* * *

Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek:
Ezékiel 18:4, 20 Amely lélek vétkezik, az hal meg. [ld.
A HALÁL TERMÉSZETE, K1.]
Prédikátor 9:3-10 Mert az élők tudják, hogy meghalnak,
de a halottak semmit sem tudnak�a nap alatt�a nap
alatt�a nap alatt� sem cselekedet, sem tervezés, sem
ismeret, sem bölcsesség nincs a seolban, ahová mégy.
[ld. A HALÁL TERMÉSZETE, K1.]
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Harmadik rész:
Isten népe

9. IZRAEL

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. A testi Izraelnek adatott be nem teljesült próféciák a

�szellemi Izraelen� teljesednek be, a keresztény
gyülekezeten (egyház). (Érveljünk�, 225.o.)

2. Jehova Királyság-programja nem foglalja magában a
testi Izrael helyreállítását. (Ibid., 224.o.)

K1. Mit mutat az Ószövetség Izrael nemzetének jövőbeni
helyreállításáról és áldásáról?
1Mózes 3:15 Ellenségeskedést támasztok közted és az
asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a
fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. [vö. 1Mózes
37:9, 10; Jelenések 12:1, 5]
1Mózes 13:14, 15 Az ÚR [Jehova] ezt mondta
Abrámnak azután, hogy Lót elvált tőle: Emeld föl
tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy,
északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet,
amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre.
1Mózes 17:7, 8 Szövetségre lépek [én, Jehova] veled
[Ábrahám], sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden
nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is.
Neked adom és utódaidnak a földet, hol jövevény
vagy, Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük
leszek.
2Sámuel 7:16 Így a te [Dávid] házad és királyságod
örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz.
Zsoltárok 2:6 Én kentem föl királyomat szent
hegyemen, a Sionon!
Ézsaiás 2:1-4 Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámóc
fia Júdáról és Jeruzsálemről: Az utolsó napokban
szilárdan fog állni az ÚR [Jehova] házának hegye a
hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik
hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják:
Jöjjetek, menjünk föl az ÚR [Jehova] hegyére, Jákób
Istenének házához! Tanítson minket utaira, hogy az ő
ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az ÚR
[Jehova] igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek
fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat
kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre
kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul.
Ézsaiás 11:9, 11, 12 Nem árt, és nem pusztít szent
hegyemen senki, mert tele lesz a föld az ÚR ismeretével,
ahogyan a tengert víz borítja� Azon a napon másodszor
is kinyújtja kezét az Úr [Jehova], hogy megvegye népe
maradékát, mely megmarad Asszíriában és
Egyiptomban, Patrószban, Kúsban és Élámban, Sineárban
meg Hamátban és a tenger szigetein. Jelt ad a
nemzeteknek, és összegyűjti Izrael szétszórt fiait,
egybegyűjti Júda elszéledt leányait a föld négy
széléről. [vö. Máté 24:31; Jelenések 7:1-8]

Ézsaiás 25:6-10 Készít majd a Seregek Ura [Jehova] ezen
a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból,
lakomát újborokból, zsíros, velős falatokból, letisztult
újborokból.  Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely
ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart
minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre! Az én
Uram, az ÚR letörli a könnyet minden arcról. Leveszi
népéről a gyalázatot az egész földön. - Ezt ígérte az ÚR!
Ezt mondják azon a napon: Itt van a mi Istenünk, benne
reménykedtünk, hogy megszabadít minket. Itt van az ÚR,
benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk
szabadításának! Mert az ÚR keze nyugszik ezen a
hegyen. Móábot pedig eltapossák lakóhelyén, ahogyan a
szalmát trágyalébe tapossák.
Ézsaiás 27:6 A jövőben gyökeret ver Jákób, virágzani,
virulni fog Izrael, termésével elárasztja a világot.
Ézsaiás 33:20, 24 Nézd a Siont, ünnepeink városát!
Szemeid meglátják Jeruzsálemet, a nyugalom hajlékát,
olyan sátrat, amelyet nem bontanak le, cövekeit nem
húzzák ki soha, egy kötele sem szakad el. Nem mondja
többé Sion lakója, hogy beteg, az ott lakó nép
bűnbocsánatot nyer.
Ézsaiás 35:5-10 Akkor kinyílnak a vakok szemei, és
megnyílnak a süketek fülei. Szökellni fog a sánta, mint a
szarvas, és ujjong a néma nyelve. Mert víz fakad a
pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz
a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol azelőtt
sakálok tanyáztak, nád és káka terem. Jól megépített útja
lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon
tisztátalan, csak az ÚR népe járhat rajta, bolondok nem
tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá
ragadozó vad, ilyen nem lesz található, hanem a
megváltottak járnak rajta. Amikor visszatérnek, akiket
az ÚR [Jehova] kiváltott, ujjongva vonulnak a Sionra.
Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz
részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.
Ézsaiás 45:17 Izraelt megszabadítja az ÚR [Jehova]
örökké tartó szabadságra. Nem ér benneteket szégyen
és gyalázat soha, soha többé.
Ézsaiás 52:1 Ébredj, ébredj, Sion, szedd össze erődet!
Öltözz ékes ruhába, Jeruzsálem, te szent város, mert nem
jön már ide többé körülmetéletlen és tisztátalan.
Ézsaiás 65:17-25 Mert én új eget és új földet teremtek, a
régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért
örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit
teremtek. Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem,
népét pedig örömre. Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és
örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és
jajgatás hangja. Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak
néhány napig él, sem öreg ember, aki magas kort nem ér.
Mert a legfiatalabb is százéves korában hal meg, és aki
nem ér meg száz évet, átkozottnak számít. Házakat
építenek, és laknak bennük, szőlőket ültetnek, és élvezik
gyümölcsüket. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne,
nem úgy ültetnek, hogy más élvezze. Mert népem élete
oly hosszú lesz, mint a fáké. Választottaim maguk élnek
munkájuk eredményéből. Nem hiába fáradoznak, nem
veszedelemre szülnek, mert az ÚR áldott népe ez,
ivadékaival együtt. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok,
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még beszélnek, én már meghallgatom. Nem árt és nem
pusztít szent hegyemen senki - mondja az ÚR [Jehova].
Ézsaiás 66:20, 22 Elhozzák minden honfitársatokat az
összes népek közül ajándékul az ÚRnak: lovakon,
kocsikon és gyaloghintókon, öszvéreken és tevéken, szent
hegyemre, Jeruzsálembe - mondja az ÚR [Jehova] -,
ahogyan Izrael fiai szokták elhozni ajándékukat tiszta
edényben az ÚR házába� Mert ahogyan megmarad az
új ég és az új föld, amelyet én alkotok - így szól az ÚR
[Jehova] -, ugyanúgy megmaradnak utódaitok és a
nevetek is.
Jeremiás 3:17, 18 Abban az időben Jeruzsálemet
nevezik az ÚR [Jehova] trónjának; minden nemzet
Jeruzsálemben gyűl össze, hogy tisztelje az ÚR nevét, és
nem élnek többé gonosz szívük konoksága szerint. Abban
az időben Júda háza Izrael házához fog csatlakozni, és
együtt jönnek meg észak földjéről abba az országba,
amelyet örökségül adtam őseiteknek.
Jeremiás 23:3-8 Összegyűjtöm nyájam maradékát
minden országból, ahová szétszórtam őket, és
visszaterelem legelőjükre, ahol szaporodni és sokasodni
fognak. Olyan pásztorokat is adok melléjük, akik jól
pásztorolják őket. Nem kell többé félniük és rettegniük,
számba sem kell venni őket - így szól az ÚR. Eljön majd
az idő - így szól az ÚR -, amikor igaz sarjat támasztok
Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és
igazság szerint jár el az országban. Az ő idejében szabad
lesz Júda, Izrael is biztonságban él, és így fogják nevezni:
Az ÚR a mi igazságunk! Eljön majd az idő - így szól az
ÚR -, amikor nem azt mondják többé, hogy él az ÚR,
aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt,
hogy él az ÚR, aki fölhozta, hazahozta Izrael házának
utódait észak földjéről és mindazokból az országokból,
amelyekbe szétszórta őket; és a maguk földjén fognak
lakni.
Jeremiás 33:14-16 Eljön még az idő - így szól az ÚR
[Jehova]-, amikor valóra váltom azt a jót, amit Izrael és
Júda házáról ígértem. Azokban a napokban és abban az
időben igazi sarjadékot sarjasztok Dávidnak, aki jog és
igazság szerint jár el az országban. Azokban a napokban
szabad lesz Júda, Jeruzsálem is biztonságban él, és így
fogják nevezni: Az ÚR [Jehova] a mi igazságunk!
Ezékiel 16:60 De én [Jehova] emlékszem
szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled
[Izrael], és örök szövetségre lépek veled.
Ezékiel 21:30-32 Neked pedig, te gyalázatos bűnös,
Izrael fejedelme, akinek eljön a napja az utolsó bűntett
idején, ezt mondja az én Uram, az ÚR: Félre a süveggel,
le a koronával! Nem marad úgy, ahogyan most van!
Legyen a magas alacsony, és legyen az alacsony magas!
Rommá, rommá, rommá teszem, amilyen még nem volt
ez; míg majd eljön, akié az ítélet, mert neki adom!
Ezékiel 37:25 Abban az országban laknak majd,
amelyet szolgámnak, Jákóbnak adtam, amelyben
őseitek is laktak. Ott laknak ők, fiaik és unokáik
örökre, és szolgám, Dávid lesz a fejedelmük örökre.
Hóseás 3:5 Azután megtérnek Izrael fiai, keresni
fogják Istenüket, az URat [Jehovát] és királyukat,
Dávidot: remegve fordulnak az ÚRhoz, az ő jóságához
az utolsó napokban.

Jóel 3:5 [Károli: 2:32] De megmenekül mindenki, aki
segítségül hívja az ÚR nevét, mert a Sion hegyén és
Jeruzsálemben lesz a menedék az ÚR ígérete szerint, és
azok menekülnek meg, akiket elhív az ÚR.
Jóel 4:20 [Károli: 3:20] Júdában azonban örökké lakni
fognak, Jeruzsálemben is nemzedékről nemzedékre.
Ámosz 9:14, 15 Jóra fordítom népemnek, Izraelnek sorsát.
Az elpusztult városokat fölépítik, és laknak bennük.
Ültetnek szőlőket, és isszák azok borát, kerteket
művelnek, és eszik azok gyümölcsét. Elültetem őket
földjükbe, és többé nem tépik ki őket földjükből, amelyet
nekik adtam. Ezt mondja az ÚR [Jehova], a te Istened.
Abdiás 15, 17 Mert közeledik az ÚR napja, fenyegeti a
népeket� De a Sion hegyén menedék lesz, szent hely
lesz az, Jákób háza visszanyeri birtokát.
Mikeás 4:1-7 Az utolsó napokban az ÚR [Jehova]
házának hegye szilárdan fog állni a hegyek tetején.
Kimagaslik a halmok közül, és özönlenek hozzá a népek.
Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk az ÚR
hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket
útjaira, hogy ösvényein járjunk! Mert a Sionról jön a
tanítás, és az ÚR igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a sok
nép fölött, és megfenyíti a távoli, erős nemzeteket.
Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból
metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást
többé nem tanul. Mindenki a saját szőlőjében vagy
fügefája alatt ülhet, senki sem rettenti őket. Maga a
Seregek URa mondta ezt! Mindenki a saját szőlőjében
vagy fügefája alatt ülhet, senki sem rettenti őket. Maga a
Seregek URa mondta ezt! Ha minden nép a maga
istenének nevében jár is, mi az ÚRnak, a mi Istenünknek
nevében járunk mindörökké. Azon a napon - így szól az
ÚR - összeszedem a sántákat, összegyűjtöm a
szétszórtakat, akikre veszedelmet hoztam. A sánták meg
fognak maradni, a gyengék erős nemzetté lesznek, és az
ÚR uralkodik fölöttük a Sion hegyén, mostantól fogva
örökké.
Sofóniás 3:8, 9, 14-17 úgy döntöttem, hogy összegyűjtöm
a népeket, egybegyűjtöm az országokat, és kiöntöm
rájuk bosszús haragomat, haragom egész hevét. Bizony,
felindulásomnak tüze pusztítja majd az egész földet!
Akkor majd tisztává teszem a népek ajkát, mindnyájan az
ÚR nevét hívják segítségül, és őt tisztelik egy akarattal.
Ujjongj, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izrael!
Örvendezz, vigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya!
Elveszi rólad az ÚR az ítéletet, eltávolítja ellenségedet.
Veled van az ÚR, Izrael Királya: nem kell többé
veszedelemtől félned. Azon a napon így biztatják
Jeruzsálemet: Ne félj, Sion, ne csüggedj el! Veled van
Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít.
Aggeus 2:6, 7, 9 Így szól a Seregek URa: Még egy kevés
idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a
szárazföldet. Megrendítek minden népet, és elhozzák
kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm
dicsőséggel - mondja a Seregek URa. Nagyobb lesz e
későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt,
mondja a Seregek URa, és ezen a helyen békességet
adok! - így szól a Seregek URa.
Zakariás 2:14-16  Ujjong, örülj, Sion leánya, mert jövök
már, és itt fogok lakni - így szól az ÚR. A többi nép is
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csatlakozik majd az ÚRhoz azon a napon, és az ő népévé
lesznek, ő pedig köztetek fog lakni. Akkor megtudjátok,
hogy a Seregek URa küldött engem hozzátok. Az ÚR
birtokba veszi Judát, mint tulajdonát a szent földön,
és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja.
Zakariás 8:20-23 Ezt mondja a Seregek URa: Eljönnek
még a népek és a többi város lakói, és az egyik város
lakói a másikba menve mondják: Jertek, menjünk el,
könyörögjünk az ÚRhoz, folyamodjunk a Seregek
URához! Én is megyek! Nagy népek és erős nemzetek
jönnek Jeruzsálembe, hogy a Seregek URához
folyamodjanak, és az ÚRhoz könyörögjenek. Ezt mondja
a Seregek Ura: Azokban a napokban tízen is
megragadnak a mindenféle nyelvű népek közül egy
júdait ruhája szegélyénél fogva, és ezt mondják: Hadd
tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az
Isten!
Zakariás 12:9, 10 Azon a napon meg fogok semmisíteni
minden népet, amely Jeruzsálemre támad. Dávid
házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a
könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit
átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen
gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az
elsőszülött miatt szoktak.
Zakariás 14:3, 4, 16, 17 De az ÚR harcba száll majd
azokkal a népekkel, ahogyan harcolt egykor, a csata
napján. Megveti majd lábát azon a napon az Olajfák
hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van. Azután
mindazok, akik megmaradnak a Jeruzsálemre támadó
népek közül, évről évre elmennek, és leborulnak a
Király, a Seregek URa előtt, és megünneplik a sátoros
ünnepet. Ha pedig a föld népei közül valamelyik nem
megy el Jeruzsálembe, hogy leboruljon a Király, a
Seregek URa előtt, az nem kap esőt.
Zakariás 14:4 Megveti majd lábát azon a napon az
Olajfák hegyén�
Cselekedetek 1:9, 11, 12 Miután ezt mondta, szemük
láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől�
Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el,
ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután
visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről�

K2. Mit mutat az Újszövetség Izrael népének jövőbeni
helyreállításáról és megáldásáról?
Máté 5:35 �se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király
városa.
Máté 10:23 még végig sem járjátok Izrael városait,
mire eljön az Emberfia.
Máté 19:28 ti is tizenkét királyi székbe ültök, és ítéletet
tartotok Izrael tizenkét törzse felett.
Máté 23:38, 39 Íme, elhagyottá lesz a ti házatok
[Jeruzsálem, vö. 37. verssel]. Mert mondom nektek: nem
láttok engem mostantól fogva MINDADDIG, amíg azt
nem mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön!
Lukács 1:31-33 Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz,
akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos
Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának,
Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán
örökké, és uralkodásának nem lesz vége.

Lukács 13:34, 35 Jeruzsálem, Jeruzsálem� hányszor
akartam összegyűjteni gyermekeidet� de nem akartátok!
Íme, elhagyottá lesz a ti házatok. De mondom nektek,
nem láttok addig engem, MÍG el nem jön az az idő,
amikor ezt mondjátok: Áldott, aki jön az Úr nevében!
Lukács 21:24  pogányok tapossák Jeruzsálemet, AMÍG be
nem telik a pogányok ideje.
Cselekedetek 1:6, 7 Uram, nem ebben az időben állítod
fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: Nem a ti
dolgotok, hogy olyan IDŐKRŐL és
ALKALMAKRÓL tudjatok, amelyeket az Atya a maga
hatalmába helyezett.
Cselekedetek 3:19-21 Tartsatok tehát bűnbánatot, és
térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy
eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust,
akit Messiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek
kell befogadnia addig, amíg a mindenség
újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől
fogva szólt szent prófétái szája által.
Róma 11:25-29 Nem szeretném, testvéreim, ha
önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul
azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy
részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem
jutnak, és így üdvözülni fog az egész Izrael, ahogyan
meg van írva: Eljön Sionból a Megváltó; eltávolítja a
hitetlenséget Jákób házából, és én ezt a szövetségemet
adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Az evangélium
miatt tehát ellenségek Isten szemében tiértetek, de a
kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, hiszen az Isten
ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok.
Jelenések 7:4  száznegyvennégyezer pecséttel megjelölt
Izrael fiainak minden törzséből.
Jelenések 12:1, 5 Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy
asszony a NAPba öltözve, és a lába alatt a HOLD, a
fején pedig TIZENKÉT CSILLAGból álló korona�
Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet
minden népet.

1Mózes 37:9, 10 Egy másik álmot is álmodott
[József], és azt is elbeszélte testvéreinek. Ezt mondta:
Már megint álmodtam valamit. Egyszer csak leborult
előttem a NAP, a HOLD és TIZENEGY CSILLAG.
Amikor ezt apjának [Izraelnek] és testvéreinek [a 11
törzsnek] elbeszélte, az apja megdorgálta, és ezt
mondta neki: Micsoda álmot álmodtál? Talán bizony
járuljunk eléd, [ÉN] ANYÁDdal és
TESTVÉREIDdel együtt, hogy földre boruljunk
előtted?!

Jelenések 14:1 a Sion hegyén� száznegyvennégyezren.
Jelenések 20:9 És felvonultak a fennsíkra, és bekerítették
a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá
az égből, és elpusztította őket. [vö. Ézsaiás 52:1]

* * * * *

Összefoglaló
1. A test szerinti Izraelnek adatott be nem teljesedett

próféciák a test szerinti Izraelen fognak beteljesedni.
2. A test szerinti Izrael helyreállítása és megáldása egy

kritikus eleme Jehova Királyság-programjának.
* * *
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Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek
Máté 23:38, 39 Íme! Elhagyatottá lesz nektek a házatok
[Jeruzsálem, vö. 37. verssel]. Mert mondom nektek,
hogy mostantól fogva semmiképpen nem láttok engem,
MÍG azt nem mondjátok: Áldott, aki Jehova nevében jön!
Lukács 13:34, 35 Jeruzsálem, Jeruzsálem� mily gyakran
akartam egybegyűjteni gyermekeidet� de ti nem
akartátok! Íme! Elhagyatottá lesz nektek a házatok.
Mondom nektek, hogy semmiképpen nem fogtok látni
engem, MÍG azt nem mondjátok:  Áldott, aki Jehova
nevében jön!

10. A 144.000

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. A Lukács 12:32-ben szereplő �kicsiny nyáj�

ugyanaz, mint a Jelenések 7. és 14. fejezetében lévő
144.000. (Érveljünk�, 268.o.)

2. A 144.000 minden nemzetből lett elpecsételve, hogy
�szellemi Izraellé� váljanak. (Aid�, 683.o.)

3. A 144.000 elpecsételése i. sz. 33 Pünkösdjén
kezdődött, és folyamatosan tart egészen napjainkig.
(Life Everlasting in Freedom of the Sons of God,
161.o., Our Incomming World Government � God�s
Kingdom, 120.o.)

4. A 144.000-et azért pecsételték el, hogy királyok,
papok és Krisztus menyasszonya legyenek.

K1. Kiket foglal magában a Lukács 12:32-ben szereplő
�kicsiny nyáj�?
Lukács 12:32 Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a
ti Atyátoknak, hogy nektek [Jézus tanítványainak] adja
az országot!

K2. Honnan pecsételik el a 144.000-et?
Jelenések 7:4 hallottam a pecséttel megjelöltek számát:
száznegyvennégyezer pecséttel megjelölt Izrael fiainak
minden törzséből� [felsorolja a törzseket név szerint]

Jelenések 7:9 nagy sokaság� minden nemzetből és
törzsből, népből és nyelvből�
A 144.000-et nem azért pecsételték el, hogy Izraeliták
legyenek, őket az Izraeliták közül pecsételték el, hogy
Isten 144.000 szolgájának a tagjai legyenek (Jelenések
7:3).

Jelenések 14:1  Bárány ott állt a Sion hegyén, és vele
száznegyvennégyezren�
Jelenések 14:6 az örök evangélium volt nála, és hirdette
azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és
törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek.
A Jelenések 7. és 14. fejezetében egyértelmű különbség
van az Izraeliták közül elpecsételt 144.000 és �minden
nemzet� között. Ha szó szerint vesszük a �minden
nemzetet�, akkor az Izraelt is szó szerint kell vennünk.

K3. Honnan származnak a föld jövőbeni királyai?
Jelenések 5:9, 10 megölettél és véreddel vásároltad meg
őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden
nemzetből és népből; és királysággá és papokká tetted
őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön.

K4. Vannak egyéb részek is a Bibliában, amelyek azt
mutatják, hogy a test szerinti Izraelnek fontos szerepe van
Isten szándékában a vég idején és a Millennium alatt?

Ld. IZRAEL

K6. A Jelenések 7. és 14. fejezetében beszélnek úgy a
144.000-ről, mint akik királyok, papok vagy Krisztus
menyasszonya?

Jelenések
7:3 � Isten szolgái
7:4 � meg vannak jelölve a homlokukon
7:4 � a számuk 144.000
7:4-8 � Izrael 12 törzséből vannak elpecsételve
14:1 � a Báránnyal a Sion hegyén állnak
14:1 � a homlokukon van a Bárány és az Atyja neve
14:3 � egy új éneket énekelnek a trón előtt, senki
nem tudja azt megtanulni
14:4 � nincsenek asszonnyal beszennyezve, tisztán
megőrizték magukat
14:4 � követik a Bárányt, ahová megy
14:4 � az emberek közül lettek elpecsételve Istennek
és a Báránynak zsengéül
14:5 � nem találtatik hazugság a szájukban;
feddhetetlenek

Nem történik említés arról, hogy ők királyok, papok vagy
Krisztus menyasszonya lennének.

* * * * *

Összefoglaló
1. Jézus úgy beszélt azokról a tanítványairól, akik vele

voltak akkor, és úgy utalt rájuk, mint �kicsiny
nyájra�. A Lukács 12:32-ben szereplő �kicsiny nyáj�
és a Jelenések 7. és 14. fejezetében szereplő 144.000
egyenlővé tételének nincs alapja.

2. A 144.000-et a test szerinti Izraelből pecsételték el,
hogy Isten szolgái legyenek.

3. A 144.000-et csak a Nyomorúság alatt, vagy azt
megelőzően pecsételik el.

4. A Biblia sehol nem állítja, hogy a 144.000-et azért
pecsételték el, hogy királyok, papok vagy Krisztus
menyasszonya legyenek.

* * *

Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek
Jelenések 14:1 a Bárány ott állt a Sion-hegyen, és vele
száznegyvennégyezren� [ld. K2., IZRAEL]



27

11. ISTEN SZERVEZETE

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. Napjainkban Isten kizárólag az Őrtorony Biblia és

Traktátus Társulattal foglalkozik, és azokkal, akik
kedvezően reagálnak a tanítására. (Az Őrtorony
1934/8/15 249.o.)

2. Az emberek megmentése attól függ, hogyan
viszonyulnak ehhez a földi szervezethez. (Az
Őrtorony 1981/11/15 21.o.)

3. Az emberek csak úgy érthetik meg a Bibliát és Isten
szándékát, ha társulnak ezzel a földi szervezettel.
(Az Őrtorony 1981/12/1 27.o.)

K1. Az emberek mely csoportjával foglalkozott Isten
elsődlegesen az első században?
Cselekedetek 20:28 �az Isten egyházát, amelyet tulajdon
vérével szerzett.
1Korinthus 12:12, 13 Mert ahogyan a test egy, bár sok
tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan
vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is.  Hiszen
egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté
kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár
rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel
itattattunk meg.
2Korinthus 11:2 Mert Isten féltő szeretetével féltelek
titeket: mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy
tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé.
Efézus 2:21, 22 akiben az egész épület egybeilleszkedik,
és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is
együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által.
Efézus 5:29-32 Mert a maga testét soha senki nem
gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is
az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi
ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez,
és lesznek ketten egy testté.� Nagy titok ez, én pedig ezt
Krisztusról és az egyházról mondom.
1Timóteus 3:15 �az Isten házában, amely az élő Isten
egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja.
Zsidók 12:22, 23 Ti a Sion hegyéhez járultatok� az
elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik
fel vannak jegyezve a mennyekben.

K2. A Biblia azt mutatja, hogy valaki megmentése attól
függ, hogyan viszonyul egy földe szervezethez?

Ld. MEGMENTÉS

K3. Tanítja a Biblia, hogy valaki csak úgy értheti meg a
Bibliát és Isten szándékát, ha társul Isten �földi
szervezetével�?

Ld. HŰ ÉS BÖLCS RABSZOLGA, K4.

* * * * *

Összefoglaló:
1. Napjainkban, mint az első században is, Isten

elsősorban Jézus Krisztus egyházával foglalkozik.
2. Valakinek a megmentése attól függ, hogyan

viszonyul Jézus Krisztus személyéhez.

3. Valaki csak úgy értheti meg a Bibliát és Isten
szándékát, ha megszakítja a kapcsolatot az Őrtorony
Biblia és Traktátus Társulat romlott és megtévesztő
tanításaival.

12. A NAGY SOKASÁG

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. A János 10:16-ban szereplő �más juhok� azonosak a

Jelenések 7:9-ben lévő �nagy sokasággal�. (Lefe
Everlasting�, 364.o.)

2. A nagy sokaság tagjai nem születnek újjá. (Az
Őrtorony 1968/12/1 733-735.o.)

3. A ma élő igaz kereszténység többsége, vagyis
Jehova Tanúi 99,7%-a a nagy sokaság tagja. (Az
Őrtorony, 1986/1/1 23.o.)

4. A nagy sokaság tagjai átmennek a nagy
nyomorúságon, és közvetlenül mennek be a földi
örök életre. (Érveljünk�, 356.o.)

5. A ma élő igaz keresztények valódi reménye a �földi
reménység�. (Ibid. 136, 137.o.)

K1. Kik a János 10:16-ban szereplő �más juhok�?
János 10:16 Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem
ebből az akolból valók: azokat is vezetnem kell, és
hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj,
egy pásztor.

János 11:51, 52 Jézus meg fog halni a népért; és nem
is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten
szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse.
Efézus 2:12, 13, 16 Most pedig Krisztus Jézusban ti
[pogányok, vö 11. verssel], akik egykor �távol�
voltatok, �közel� kerültetek a Krisztus vére által.
Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget
eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó
falat� Megbékéltette mindkettőt egy testben az
Istennel�

K2. Mit jelent Isten trónja előtt állni?
Jelenések 7:9, 15 nagy sokaság� a trónus előtt és a
Bárány előtt álltak� vannak az Isten trónusa előtt.

Jelenések 7:11 Az angyalok mind ott álltak a trónus,
a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a
trónus előtt, és imádták Istent.
Jelenések 14:1, 3 száznegyvennégyezren� új éneket
énekelnek a trónus előtt.

K3. A Jelenések könyvében hol van Isten temploma?
Jelenések 7:9, 15 nagy sokaság� szolgálják őt éjjel és
nappal az ő templomában.
Jelenések 3:12 ki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem
templomában, és onnan nem kerül ki többé�
Jelenések 11:19 az Isten temploma a mennyben�
Jelenések 15:5, 6 megnyittaték a mennyben a
bizonyságtétel sátorának temploma, És kijöve a
templomból a hét angyal, a kinél a hét csapás vala�
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Jelenések 15:8 És megtelék a templom füsttel az Isten
dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomba
be nem mehet vala, mígnem a hét angyal hét csapása
bevégeztetik.
Jelenések 16:1 Akkor nagy szózatot hallottam a
templomból, a hét angyalnak szólt: �Rajta, öntsétek ki
Isten haragjának hét csészéjét a földre!�
Jelenések 11:1, 2 Ekkor bírói pálcához hasonló,
mérővesszőt adtak a kezembe, és ez a szó hangzott: Kelj
fel, és mérd meg az Isten templomát, az oltárt és az ott
imádkozókat; de a templom külső udvarát hagyd ki, és
ne mérd meg, mert megadatott a pogányoknak, hogy a
szent várost tapodják negyvenkét hónapig.

K4. A Jelenések 21. fejezete előtt hol van Isten sátra?
Jelenések 7:9, 15 nagy sokaság� és a ki a
királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettök.

Jelenések 13:6 és megnyitotta száját káromlásra Isten
ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat,
akik a mennyben laknak.
Jelenések 5, 6 megnyílt a bizonyságtétel sátrának
szentélye a mennyben, és kijött a szentélyből a hét
angyal, akiknél a hét csapás volt�

Zsidók 8:1, 2 Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb:
olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a
jobbjára ült a mennyekben; annak a szentélynek és igazi
sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig
ember.

Zsidók 9:11, 24 Krisztus pedig, mint a jövendő javak
főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent
meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e
világból való� Mert nem emberkéz alkotta
szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus,
hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az
Isten színe előtt értünk.

K5. Milyen lehetőségük van azoknak, akik megmosták a
köntösüket?
Jelenések 7:9, 14 nagy sokaság� Ezek azok, akik a nagy
nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és
megfehérítették a Bárány vérében.

Jelenések 22:14 Boldogok, akik megmossák
ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és
bemennek a kapukon a városba [az Új
Jeruzsálembe, vö. Jelenések 21:2].

K6. A nagy sokaság tagjainak is újjá kell születni?
Ld. ÚJJÁSZÜLETÉS, K2, K4.

K7. Milyen reményt nyújt a Biblia azoknak a
keresztényeknek, akik ezekben az utolsó napokban élnek?

Ld. ELRAGADTATÁS

K8. A Jelenések 7. fejezete azt mutatja, hogy a nagy
sokaság átmegy a nagy nyomorúságon közvetlenül az új
földre, anélkül, hogy valameddig a mennyben
tartózkodna?

A Jelenések 7. fejezete szerint a nagy sokaság:
7:9 � senki nem tudja megszámlálni

7:9 � minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből
származik

7:9 � a trón előtt, és a Bárány előtt állnak
7:9 � fehér köntösbe vannak öltözve
7:9 � pálmaágak vannak a kezükben
7:10 � így kiáltanak: �A megmentés az Istenünké, aki

a trónon ül, és a Bárányé!�
7:14 � ezek azok, akik kijöttek a nagy nyomorúságból
7:14 � megmosták és megfehérítették a köntösüket a

Bárány vérében
7:15 � Istennek szolgálnak éjjel és nappal a

templomában
7:15 � Isten kiterjeszti a sátrát fölöttük
7:16 � nem éheznek és szomjaznak többé, nap sem tűz

rájuk, sem semmi hőség
7:17 � a Bárány a pásztoruk
7:17 � elvezetik őket az élet vizének forrásához
7:17 � Isten letöröl minden könnyet a szemükről

* * * * *

Összefoglaló
1. A János 10:16-ban szereplő �más juhok� nem

azonosak a Jelenések 7:9-ben lévő �nagy
sokasággal�. Minden azt mutatja, hogy a János
10:16-ban lévő �más juhok� pogány származású
keresztények.

2. A nagy sokaság tagjainak újjá kell születniük.
3. A nagy sokaság tagjai talán átmennek a nagy

nyomorúságon, és közvetlenül lépnek be az örök
életre a földön, talán nem. Van rá utalás, hogy sokan
közülük valamennyi időt a mennyben töltenek.

4. Az elragadtatás az egyetlen igazolható reménye a
földön ma élő igaz keresztényeknek (ami különbözik
azok reményétől, akik Krisztusban meghaltak, és
feltámadnak).

* * *

Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek
1Mózes 1:28 Isten ezután megáldotta őket, és ezt mondta
nekik Isten: �Legyetek termékenyek, sokasodjatok,
töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá;
uralkodjatok a tenger halain, az egek repdeső
teremtményein, és minden élő teremtményen, amely a
földön mozog.� [ld. A KIRÁLYSÁG, K4.]
Zsoltárok 37:29 Az igazak öröklik a földet, és örökké
rajta lakoznak. [ld. A KIRÁLYSÁG, K4.]
Ézsaiás 45:18 a föld[et]� nem pusztán a semmiért [héb.
tohu � kietlen; vö. 1Mózes 1:2 � a föld kietlen volt]
teremtette, aki azért formálta meg, hogy lakjanak rajta.
(nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta
� Ökumenikus fordítás)
Máté 5:5 Boldogok a szelídek, mert örökölni fogják a
földet. [ld. A KIRÁLYSÁG, K4.]
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13. A HŰ ÉS BÖLCS RABSZOLGA

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. A Máté 24:49-ben lévő �hű és bölcs rabszolgát�

Jehova Tanúi �felkent maradéka� alkotja, aki felelős
a modernkori királyság-prédikáló munka
felügyeletéért. (Az Őrtorony 1969/1/15 51.o.)

2. A �hű és bölcs rabszolga osztály� nem sokkal
Krisztus 1914-ben történt láthatatlan visszatérése
után lett meghatározva és megjutalmazva. (Then is
Finished the Mystery of God, 112.o.)

3. A �hű és bölcs rabszolga osztály� hűnek és bölcsnek
bizonyult. (Az igazság, mely örök élethez vezet,
120, 121.o.)

4. A Bibliát nem lehet helyesen értelmezni Jehova
Tanúi �hű és bölcs rabszolga osztályának� a
segítsége nélkül. (Az Őrtorony, 1967/10/1 590.o.)

K1. Jézus példázatában csak egy hű szolgáról van szó?
Máté 25:20-23 Eljött az, aki az öt talentumot kapta,
odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt
talentumot adtál át nekem: nézd, másik öt talentumot
nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a
kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad
ünnepi lakomájára! Odament az is, aki a két talentumot
kapta, és ezt mondta: Uram, két talentumot adtál át
nekem: nézd, másik két talentumot nyertem. Ura így szólt
hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál,
sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi
lakomájára!

K2. Jézus szerint mikor nevezik ki, és jutalmazzák meg a
hű és bölcs szolgát?
Máté 24:44-47 Ezért legyetek ti is készen, mert abban az
órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is
gondoljátok! Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért
rendelt szolgái fölé az úr, hogy kiadja nekik az eledelt
idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál
ura, amikor megjön! Bizony, mondom néktek, hogy
egész vagyona fölé rendeli őt. [ld. KRISZTUS
VISSZATÉRÉSE, ŐRTORONY KRONOLÓGIA � AZ
1914-ES ÉV]

K3. Jehova Tanúi �hű és bölcs rabszolga osztálya� hűnek
és bölcsnek bizonyult?
Íme néhány jövendölés, ami az évek során Jehova Tanúi
�hű és bölcs rabszolga osztályától� származott:

Az 1799-es év határozottan jelzi a végidő kezdetét.
(Creation, 294, 298.o.)
Krisztus 1000 éves királysága 1873-ban kezdődött.
(The Time is at Hand, előszó, 2.o.)
Szentírási bizonyíték van arra, hogy az Úr Jézus
Krisztus második jelenléte i. sz. 1874-ben kezdődött.
(Prophecy, 76.o.)
A nagy nap csatájának kezdete 1874 októberében lesz.
(Az Őrtorony, 1892/1/15, 1355.o.)
Isten Királysága 1878-ban fogja elkezdeni gyakorolni
hatalmát. (The Time�, 101.o.)

Krisztus formális beiktatása királyi hatalmába 1878
áprilisában történt. (The Day of Vengeance, 621.o.)
Krisztus láthatatlanul jelen van 1884 októbere óta.
(The Day of�, 621.o.)
A Mindenható Isten nagy napjának csatája 1886-ban
elkezdődött. (Az Őrtorony, 1886/1, 7. kötet, 816,
817.o.)
A Mindenható Isten nagy napjának csatája
elkezdődött. (The Time� (1908), 101.o.)
A zűrzavar nyomása 1910 és 1912 között fog
bekövetkezni. (The New Creation, 77.o.)
Az I. világháború Armageddon csatájához vezet. (Az
Őrtorony, 1915/1/15 102.o.)
1914 végére a test szerinti Izrael vaksága kezd
elvétetni. (The Time�, 77.o.)
A nagy nap csatájának pontos időpontjaként az Írás
1914 októberét jelöli meg. (Az Őrtorony, 1892/1/15
1355.o.)
Armageddon valószínűleg elkezdődik 1915 tavaszán.
(Az Őrtorony, 1914/9/1)
1918-ban Isten el fogja pusztítani általában az
egyházakat, és egyháztagok millióit. Azok, akik
megmenekültek, Russell Pásztor munkáihoz fognak
jönni, hogy megértsék a �kereszténység� leomlását.
(The Finished Mystery, 485.o.)
Az 1925-ös év határozottabban van megjelölve az
Írások által, mint 1914, és 1925 előtt elkezdődik a
nagy nyomorúság, és talán el is múlik. (Az Őrtorony
1922/9/1)
Ábrahám, Izsák, Jákob és a régi hűséges próféták
1925-ben fel fognak támadni, és helyre lesznek állítva
tökékletes emberként. (Millions Now Living will
Never Die, 88-90.o.)
Nem sokkal 1925 utánra várjuk, hogy meglássuk
Ábel, Énok, Noé, Ábrahám, Izsák, Jákob, Melkisédek,
Jób, Mózes, Sámuel, Dávid, Ézsaiás, Jeremiás,
Ezékiel, Dániel, Keresztelő János és mások
felébredését, akik a Zsidók 11. fejezetében vannak
említve. (The Way to Paradise, 224.o.)
�a hátralévő hónapok Armageddon előtt. (The New
World [1942], 104.o.)
Azok a hűséges régi férfiak talán feltámadnak a
halálból nemsokára. (The New World [1942], 104.o.)
Az ember teremtésétől számított hatezer év 1975-ben
fog letelni. Talán az Isten szándéka, hogy Krisztus
uralma párhuzamosan fusson az ember létezésének
hetedik millenniumával. (Life Everlasting�, 29,
30.o., Az Őrtorony, 1968/8/15 497-501.o.)

K4. Egy emberi szervezetben kell bíznunk Isten szavának
pontos értelmezéséért?
Máté 16:16, 17 Simon Péter megszólalt, és így felelt: �Te
vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.� Jézus így válaszolt
neki: �Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és
vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.�
Máté 18:20 Mert ahol ketten vagy hárman
összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.
János 14:26 A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én
nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket
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mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam
nektek.
János 15:26 Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök
nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától
származik, az tesz majd bizonyságot énrólam�
János 16:13 amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke,
elvezet titeket a teljes igazságra�
Galata 1:15-18 De amikor úgy tetszett annak, aki engem
anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által
elhívott, hogy kinyilatkoztassa Fiát énbennem, hogy
hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam
testtel és vérrel. Nem is mentem fel Jeruzsálembe
azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem
azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem
Damaszkuszba. Majd három esztendő múlva felmentem
Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála
maradtam tizenöt napig.
1János 2:26, 27 Ezt azokról írtam nektek, akik
megtévesztenek titeket, de bennetek megvan az a kenet is,
amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra,
hogy valaki tanítson titeket; sőt amire az ő kenete tanít
meg titeket, az igaz, és nem hazugság; és ahogyan
megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne.
1János 5:20 De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és
képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az
Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus
Krisztusban.

K5. Felhasznált valaha Isten emberi közvetítőt, hogy
tanítsa népét?
Cselekedetek 8:30, 31 �Érted is, amit olvasol?� Erre az
így válaszolt: �Hogyan érthetném, míg valaki meg nem
magyarázza?� És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és
üljön mellé.

* * * * *

Összefoglaló
1. Nem csak egy hű szolgáról történik említés Jézus

példázataiban.
2. A �hűséges és okos szolga� akkor lesz maghatározva

és megjutalmazva, amikor Krisztus visszatér.
Krisztus még nem tért vissza.

3. Jehova Tanúi �hű és bölcs rabszolga osztálya� nem
bizonyult sem hűségesnek, sem értelmesnek.

4. A keresztények főként Isten szava, a Biblia, és a
Szent Szellem által vannak tanítva. Gyakran emberi
közvetítőt is felhasznál Isten.

* * *

Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek
Cselekedetek 8:30, 31 �Érted is, amit olvasol?� Az így
szólt: �Hát hogyan is érthetném, hacsak valaki útmutatást

nem ad?� És kérlelte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön
le mellé. [ld. K5. és K3.]

14. ÜLDÖZÉS

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. A keresztényeket azért üldözik, mert Jehova szolgái,

és a Királyságnak való osztatlan engedelmességük
miatt. (Aid�, 1292.o.)

K1. Miért üldözik a keresztényeket?
Máté 5:11 Boldogok vagytok, ha énmiattam [Jézusért]
gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat
hazudnak rólatok.
Máté 10:22 és mindenki gyűlöl majd titeket az én
nevemért�
Máté 24:9 gyűlöl titeket minden nép az én nevemért.
Márk 13:13 és mindenki gyűlöl majd titeket az én
nevemért�
Lukács 21:12 üldöznek titeket� az én nevemért.
Lukács 21:17 és mindenki gyűlöl majd titeket az én
nevemért.
János 15:21 mindezt az én nevemért teszik veletek�
Cselekedetek 9:16 Én pedig meg fogom mutatni neki,
mennyit kell szenvednie az én nevemért.
Galata 6:12 Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni,
azok kényszerítenek arra titeket, hogy
körülmetélkedjetek, csak azért, hogy a Krisztus
keresztjéért ne üldözzék őket.
Filippi 1:29 nemcsak az adatott meg a Krisztusért, hogy
higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte�
2Timóteus 3:12 De mindazokat, akik kegyesen akarnak
élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják.
1Péter 4:14 Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a
Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, az Isten Lelke
megnyugszik rajtatok.
1Péter 4:16 Ha azonban valaki mint keresztyén szenved,
ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel.
Jelenések 2:3 Tudom, hogy van benned állhatatosság,
terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg.
Jelenések 16:6 szentek és próféták vérét ontották ki�
Jelenések 20:4 fejüket vették a Jézusról való
bizonyságtételért és az Isten igéjéért�

* * * * *

Összefoglaló:
1. A keresztényeket a Jézus Krisztus nevéről való

tanúságtételért üldözik.
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Negyedik rész:
Az ember megmentése

15. AZ EVANGÉLIUM

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. Az evangélium, amit most hirdetni kell Isten

királyságának a jó híre, ami 1914-ben lett
láthatatlanul megalapítva. (Az Őrtorony 1981/5/1
17.o.)

2. Hitet gyakorolva Krisztusban, és menedéket találva
Jehova szervezetében a keresztények
reménykedhetnek benne, hogy túlélik a közelgő
nagy nyomorúságot, és közvetlenül bemehetnek a
Királyság földi államába. (Az igazság�, 23, 121.o.)

3. A Jehova Tanúi által hirdetett evangélium ugyanaz
az evangélium, amit Pál apostol hirdetett. (Az
Őrtorony, 1968/11/1 652-656.o.)

K1. Mit jelent az �evangélium� kifejezés azon a 115
helyen, ahol az Újszövetségben előfordul?

Egyszerűen jó hír48
Jézus Krisztus 29
Megváltás 20
Isten 7
A Királyság 7
Kegyelem 2
Öröm 1
Béke 1

K2. Milyen evangéliumot hirdetett Pál apostol?
1Korinthus 1:17, 18, 23, 24 Mert nem azért küldött
engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az
evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel,
hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Mert a
keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik
elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje�
mi a MEGFESZÍTETT KRISZTUST hirdetjük, aki a
zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig
bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és
görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten
bölcsessége.
1Korinthus 15:1-5 Eszetekbe juttatom, testvéreim, az
evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is
fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa
üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is
nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké.
Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is
kaptam; hogy tudniillik KRISZTUS MEGHALT A MI
BŰNEINKÉRT az Írások szerint. Eltemették, és -
ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik
napon�
Kolossé 1:19-23 Mert tetszett az egész Teljességnek,
hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg

önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy
békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.
Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és
ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz
cselekedeteitek miatt, most viszont
MEGBÉKÉLTETETT EMBERI TESTÉBEN, halála
által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és
feddhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan
megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem
tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet
hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az
ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem.

K3. A Jehova Tanúi által hirdetett evangélium különbözik
attól, amit a keresztények hirdettek az évszázadok
folyamán?
�Az őszinte szívű személyek hasonlítsák össze azt az
evangéliumot, amit a kereszténység vallásos rendszere
hirdetett az évszázadok folyamán azzal, amit Jehova
Tanúi hirdetnek a második világháború 1918-ban történt
vége óta. A kettő nem egy és ugyanaz. Amit Jehova
Tanúi hirdetnek, az valóban �evangélium�, vagy �jó
hír�: Isten mennyei királysága Fiának, Jézus
Krisztusnak a trónraemelésével 1914-ben, a pogányok
idejének a végén létrejött.� (Az Őrtorony, 1981/5/1
17.o.)

K4. Hogyan reagáljunk egy olyan evangéliumra, ami
különbözik attól, amit Pál hirdetett?
Galata 1:8, 9 Viszont ha még mi magunk, vagy egy
mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot
azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen! Amint
már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha
valaki nektek más evangéliumot hirdet, azonkívül,
amelyet elfogadtatok, átkozott legyen!

* * * * *

Összefoglaló:
1. Az evangélium elsősorban a jó hír a Jézus Krisztus

vére általi megváltás, mely megfelelő hit által
történik.

2. A Pál apostol által hirdetett evangélium elsősorban a
�keresztre feszített Krisztus� volt.

3. A Jehova Tanúi által hirdetett evangélium nagyban
különbözik attól, amit Pál apostol vagy a
kereszténység hirdetett az évszázadok folyamán.

4. A Jehova Tanúi által hirdetett evangélium és annak
hirdetői átkozottak.

* * *

Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek
Máté 24:14; Márk 13:10 És a királyságnak ezt a jó hírét
prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden
nemzetnek, és akkor jön el a vég. [ld. ŐRTORONY
KRONOLÓGIA � AZ 1914-ES ÉV; A KIRÁLYSÁG]
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16. ÚJJÁSZÜLETÉS

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. Az újjászületés azt jelenti, hogy falaki a szent

szellemtől nemzett lesz, így ez azok reménye, akik a
mennyei feltámadásban fognak részesülni. (Az
Őrtorony, 1968/12/1 733-735.o.)

2. Csak 144.000 keresztény születhet újjá, akik közül
kb. 9.000 él ma a földön. A többi 3.000.000 [ma már
6.000.000 � a ford.], vagyis a ma élő Jehova Tanúi
99,7%-a �földi reménységű�, és nincs szükségük
újjászületésre. (Az Őrtorony, 1986/2/15 12-14.o.;
Ibid. 14, 20.o.)

3. Megkaphatjuk az �új személyiséget� anélkül is,
hogy újjászületnénk. (Az Őrtorony, 1969/2/15 19-
21.o.)

4. A �földi reménységű� keresztény bemehet Isten
királyságába anélkül, hogy újjászületne. (Az
Őrtorony 1986/2/15 14.o.)

K1. Mit jelent újjászületni?
Jeremiás 31:33, 34 Törvényemet a belsejükbe
helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig
népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a
másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az
Urat [Jehovát], mert mindenki ismerni fog engem,
kicsinyek és nagyok - így szól az ÚR [Jehova] -, mert
megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé
vétkeikre.
Ezékiel 36:25-27 Tiszta vizet hintek rátok, hogy
megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden
bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok
nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom
testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én
lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy
rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet
megtartsátok és teljesítsétek.
Titusz 3:5 nem az általunk véghez vitt igaz
cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket
újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által.
1Péter 1:23 nem romlandó, hanem romolhatatlan
magból születtetek újjá�

K2. Minden kereszténynek újjá kell születnie?
János 1:12, 13 Akik pedig befogadták, azokat
felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből,
sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől
születtek.
Cselekedetek 2:38, 39 Péter így válaszolt: �Térjetek meg,
és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus
nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a
Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és
gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak,
akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.�
Róma 8:8 Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek
kedvesek Isten előtt.

Róma 8:9 akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
[15. vers � �Abbá, Atya!�]
1János 5:1 Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől
született�
1János 5:12 Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg
Isten Fia, az élet sincs meg abban.

K3. Felveheti valaki az új személyiséget anélkül, hogy
újjászületne?
2Korinthus 5:17 Ezért ha valaki Krisztusban van, új
teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.
Efézus 4:24, 25 És felöltözzétek amaz új embert, mely
Isten szerint TEREMTETETT igazságban és valóságos
szentségben. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok
igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak
tagjai vagyunk.
Kolossé 3:9-11 levetkőztétek a régi embert
cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki
Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre
jobban megismerje őt� minden és mindenekben
Krisztus.

K4. Megláthatja valaki Isten királyságát, vagy bemehet
abba anélkül, hogy újjászületne?
János 3:3 Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem
születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.
János 3:5 Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem
születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten
országába.
János 3:7 Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked:
Újonnan kell születnetek.

* * * * *

Összefoglaló
1. Újjászületni azt jelenti, hogy valaki szellemileg

születik Isten természetfölötti határozata szerint. Az,
aki újjászületett, meg lett tisztítva a bűneitől, új, élő
kapcsolata van Istennel, és a Szent Szellem
felhatalmazza, hogy szent életet éljen Istennek, az
Atyjának.

2. Minden kereszténynek újjá kell születnie.
3. Az új személyiség akkor teremtetik a keresztényben,

amikor újjászületik.
4. Senki nem láthatja meg Isten királyságát, vagy

mehet be abba, ha nem születik újjá.

17. MEGMENTÉS

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. Hogy valaki megmeneküljön, szüksége van:

a. Ismeretszerzésre (Az Őrtorony, 1968/6/15
359.o.)

b. Jézus Krisztusban való hitre (Az Őrtorony,
1985/12/1 9.o.)

c. Bűnbánatra (Aid�, 1386.o.)
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d. Hogy átadja magát Jehovának (Az igazság�,
182.o.)

e. Visszafordulásra (Aid�, 1388.o.)
f. Elfogadni Az Őrtorony Társulatot, mint �Isten

szervezetét� (Az Őrtorony, 1968/6/15 359.o.)
g. Összhangba hozza az életét az Őrtorony Társulat

tanításaival és tevékenységével (Ibid.)
h. Feddhetetlenséget tanúsítson Jehova és földi

szervezet iránt (Az Őrtorony, 1985/12/1 18.o.)
i. Hűségesen tűrjön a végig (Ibid.)

2. Nincs szükségünk az újjászületésre a megmentéshez.
(Az Őrtorony, 1985/12/1 14.o.)

3. Önteltség egy keresztény részéről, ha azt mondja,
hogy meg van mentve. (Érveljünk�, 360.o.)

4. A keresztények a jövőbeni megmentésre várnak.
(Ibid., 358.o.)

5. A keresztények nem lehet bizonyosságuk a
megmentés felől. (Ibid.)

K1. Milyen helyzetben vannak Isten előtt azok, akik
nincsenek megmentve?
Máté 8:22 De Jézus így szólt hozzá: �Kövess engem, és
hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat!�
Máté 10:6 inkább menjetek Izráel házának elveszett
juhaihoz.
Lukács 13:1-5 Voltak ott abban az időben néhányan, akik
hírt adtak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét
Pilátus az áldozatukéval elegyítette. Jézus megszólalt,
és ezt mondta nekik: �Azt gondoljátok, hogy ezek a
galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál,
mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem! Sőt - mondom
nektek -: ha meg nem tértek, mindnyájan
hasonlóképpen vesztek el. Vagy azt gondoljátok, hogy
az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban, és
megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki
Jeruzsálemben lakik? Nem! Sőt - mondom nektek -: ha
meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el.�
Lukács 15:24 mert ez az én fiam meghalt és feltámadott,
elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek.
Lukács 19:10 Mert az Emberfia azért jött, hogy
megkeresse és megtartsa az elveszettet.
János 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.
János 3:18 aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van.
Róma 5:10 Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk,
megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által,
akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni
fog élete által.
Galata 4:9 Most azonban, miután megismertétek Istent,
vagy még inkább: Isten ismert meg titeket� [Azokat,
akik nincsenek megmentve, nem ismeri Isten.]
Efézus 2:3 Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk
testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek
hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk
szerint, éppenúgy, mint a többiek.
Kolossé 2:13 halottak voltatok vétkeitekben és bűnös
valótok körülmetéletlenségében�

2Thesszalonika 1:7-9 nektek pedig, akiket gyötörtek,
enyhülést adjon mivelünk együtt. Mert amikor az Úr
Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz
lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent,
és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus
evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással
bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától.
Jelenések 20:15 Ha valakit nem találtak beírva az élet
könyvébe, azt a tűz tavába vetették.

K2. Hogyan menekülhet meg valaki?
Máté 19:25, 26 Amikor meghallották ezt a tanítványok,
nagyon megdöbbentek, és így szóltak: �Akkor ki
üdvözülhet?� Jézus rájuk tekintett és ezt mondta nekik:
�Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden
lehetséges.�
1Péter 2:24 Bűneinket maga [Jézus] vitte fel testében a
fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak
éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.

K3. Kihez kell fordulnunk a megmentésért?
Ld. KAPCSOLAT KRISZTUSSAL, K3.

K4. Mit kell egy személynek tenni ahhoz, hogy
megmeneküljön?
János 3:14-16 És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a
pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie,
hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. Mert
úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
János 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki
pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd
életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
János 6:47 Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz,
annak örök élete van.
Cselekedetek 13:38, 39 Vegyétek tehát tudomásul,
atyámfiai, férfiak, hogy őáltala hirdetjük nektek a bűnök
bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvénye által
nem igazulhattatok meg, őáltala mindenki megigazul,
aki hisz.
Cselekedetek 16:29-31 Erre az világosságot kért,
berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé; majd
kivezette őket, és ezt kérdezte: �Uraim, mit kell
cselekednem, hogy üdvözüljek?� Ők pedig így
válaszoltak: �Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind
te, mind a te házad népe!�
Róma 10:9, 10 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust,
és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a
halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy
megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy
üdvözüljünk.
Róma 10:13 Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
Jelenések 3:20 Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha
valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót,
bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.
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K5. Újjá kell születnünk a megmentéshez?
Ld. ÚJJÁSZÜLETÉS

K6. Helyes egy keresztény részéről, ha azt mondja, hogy
meg van mentve?
János 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki
pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd
életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
János 5:24 Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az
én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök
élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a
halálból az életbe.
János 6:47 Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz,
annak örök élete van.
Róma 5:11 Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a
megbékélés ajándékában.
Róma 8:1, 2 Nincs tehát most már semmiféle
kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban
vannak, mivel az élet Lelkének törvénye
megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a
halál törvényétől.
Efézus 2:5 halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a
Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek!
Efézus 4:32 Isten is megbocsátott nektek a
Krisztusban.
Filippi 4:3 és a többi munkatársammal is, akiknek a
neve benne van az élet könyvében.
2Timóteus 1:8, 9 Isten ereje által� Mert ő szabadított
meg minket, és ő hívott el szent hívással�
Zsidók 10:19 Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk
van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére
által�
1Péter 1:23 mint akik nem romlandó, hanem
romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és
maradandó igéje által.
1János 3:14 Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az
életbe, mert szeretjük testvéreinket: aki nem szereti a
testvérét, az a halálban van.
1János 5:11 Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten
örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.
1János 5:13 Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia
nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.

K7. Honnan tudhatja egy keresztény, hogy meg van
mentve?
Róma 8:16 Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi
lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei
vagyunk.
Efézus 1:13 Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok
az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké
lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért
Szentlélekkel.
1János 5:13 Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia
nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.

K8. Próbára teheti valaki magát, hogy meg van-e mentve,
vagy sem?
2Korinthus 13:5 Vizsgáljátok meg magatokat [hogy
lássátok], hogy a hitben éltek-e. Tegyétek csak próbára

magatokat. Felismeritek-e, hogy bennetek él Jézus
Krisztus? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát.

K9. Egy keresztény várjon a jövőbeni, testi megmentésre?
Róma 5:9, 10 Ha tehát már most megigazított minket az
ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a
haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk,
megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála
által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább
üdvözíteni fog élete által.
Róma 8:11 Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki
feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki
feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre
kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.
Efézus 4:30 És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét,
aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára.
1Péter 1:4, 5 Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az
üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá
legyen az utolsó időben.

K10. Lehet egy kereszténynek bizonyossága a
megmentésről?
János 5:24 Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja
az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak
örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a
halálból az életbe.
János 10:28 Én örök életet adok nekik, és nem vesznek
el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én
kezemből.
Róma 8:1, 2 Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató
ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak,
mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged
Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.
Róma 8:11 Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki
feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki
feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül,
életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke
által.
Efézus 1:13, 14 Őbenne pedig titeket is - miután
hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát,
és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért
Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa
tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.
Efézus 4:30 És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét,
aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára.
Filippi 4:3 s a többi munkatársammal is, akiknek a
neve benne van az élet könyvében.
Kolossé 3:3, 4 Mert meghaltatok, és a ti életetek el van
rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor
Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti
is megjelentek dicsőségben.
Zsidók 10:35 Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat,
amelynek nagy jutalma van.
1János 5:13 Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten
Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.

* * * * *
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Összefoglaló
1. Hogy megmeneküljünk, szükségünk van:

a. Hinni az Úr Jézus Krisztusban.
2. Újjá kell születnünk, hogy megmeneküljünk.
3. Próbára tehetjük magunkat, hogy lássuk, meg

vagyunk-e mentve, vagy sem. Ha bennünk van Jézus
Krisztus, meg vagyunk mentve. Ha nincs benmnünk,
nem vagyunk megmentve.

4. A keresztényekben lakozó Szent Szellem ad
bizonyosságot a megmentésről.

5. Helyes egy keresztény részéről, ha azt mondja, hogy
meg van mentve.

6. A keresztények a jövőbeni, testi megmentésre
várnak.

* * *

Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek
Filippi 2:12, 13 �munkáljátok megmentéseteket,
félelemmel és remegéssel; mert Isten az, aki cselekszik
bennetek az ő jótetszéséért, hogy akarjatok is, és
cselekedjetek is. [�Isten az, aki munkálja bennetek mind
az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének
megfelelően. � Ökumenikus ford.]

18. MEGIGAZULÁS

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. A keresztények nem igazulnak meg pusztán a

Krisztusban való hit révén. (Make Sure�, 296.o.;
Az Őrtorony, 1985/12/1 7.o.)

2. Az igaz hitet jó tettekkel kel kimutatni. (Az
Őrtorony, 1985/12/1 10.o.)

K1. A keresztények csak hit alapján, vagy hit és jó tettek
alapján igazulnak meg?
János 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.
János 3:17, 18 Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a
világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a
világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki
pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten
egyszülött Fiának nevében.
János 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van�
János 5:24 Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja
az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem,
annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem
átment a halálból az életbe.
János 6:28, 29 Ekkor megkérdezték tőle: �Mit tegyünk,
hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk?� Jézus ezt
felelte nekik: �Az az Istennek tetsző dolog, hogy
higgyetek abban, akit ő küldött.�
János 6:40 Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy
annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete
legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.

János 6:47 Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz,
annak örök élete van.
János 20:31 Ezek pedig azért írattak meg, hogy
higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben
életetek legyen az ő nevében.
Cselekedetek 10:43 Róla tesznek bizonyságot a próféták
mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által
bűnbocsánatot nyer.
Cselekedetek 13:39 őáltala mindenki megigazul, aki
hisz.
Cselekedetek 26:15, 18 Én vagyok Jézus, akit te
üldözöl� az énbennem való hit által megkapják
bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között,
akik megszenteltettek.
Róma 3:21-28 Most pedig a törvény nélkül jelent meg
Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény
és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most
nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden
hívőnek. Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és
híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen
igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket
a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő
áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy
igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett
bűnöket elnézte türelme idején, hogy e mostani időben
mutassa meg igazságát: mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi
azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a
dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A
cselekedeteké által? Nem, hanem a hit �törvénye� által.
Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a
törvény cselekvésétől függetlenül.
Róma 5:1 Mivel tehát megigazultunk hit által,
békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Róma 6:23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi
ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi
Urunkban.
Róma 7:6 Most azonban, miután meghaltunk annak a
számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a
törvénytől, úgyhogy az új életben a Lélek szerint
szolgálunk, nem pedig az Írás betűje szerint, mint a
régiben.
Róma 8:1, 2 Nincs tehát most már semmiféle
kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban
vannak, mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított
téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.
Galata 2:16 tudjuk, hogy az ember nem a törvény
cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus
Jézusba vetett hit által.
Galata 5:1 Krisztus szabadságra szabadított meg
minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek
magatokat újra a szolgaság igájába fogni.
Efézus 2:8, 9 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a
hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem
cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
Filippi 3:8 nincsen saját igazságom a törvény alapján,
hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom
Istentől a hit alapján.
Kolossé 2:13, 14 És titeket is, akik halottak voltatok
vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében,
ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden
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vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő
adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az
útból, odaszegezve a keresztfára.
Kolossé 2:20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ
elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan
kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre
kötelezők: �Ne nyúlj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd!�
Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva
megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és
rendelések. Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát
kelti ugyan a magunk csinálta kegyeskedés, az
alázatoskodás és a test sanyargatása által, valójában
azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt
felfuvalkodottsághoz vezet.
Titusz 3:5-7 nem az általunk véghez vitt igaz
cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített
minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által,
akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi
Üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva
reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.
Zsidók 4:10 Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába,
maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a
magáétól.
1János 1:7 és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít
minket minden bűntől.
1János 3:22, 23 megtartjuk parancsolatait� Az ő
parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fiának, a
Jézus Krisztusnak nevében.
Jelenések 5:9 megölettél és véreddel vásároltad meg őket
Istennek�
Jelenések 7:14 Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból
jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a
Bárány vérében.

K2. Az igaz hitet természetszerűleg követik a jó tettek?
Máté 7:21-23 �Nem mindenki megy be a mennyek
országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam,
hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám
akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram,
Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te
nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben
tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik:
Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti
gonosztevők!�
Efézus 2:8-10 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit
által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem
cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő
alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó
cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített
Isten, hogy azok szerint éljünk.
Filippi 2:12, 13 félelemmel és rettegéssel munkáljátok
üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek
mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének
megfelelően.
Titusz 3:5-8 nem az általunk véghez vitt igaz
cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket
újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit
kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk
által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk
szerint részesei legyünk az örök életnek. Igaz ez a beszéd,

és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy
az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben
elöljárni: ezek jók és hasznosak az embereknek.
Jakab 2:17 Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek,
halott önmagában.
Jakab 2:20 Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a
hit cselekedetek nélkül meddő?
Jakab 2:24 Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul
meg az ember, és nem csupán a hit által.
Jakab 2:26 Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül,
ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.

* * * * *

Összefoglaló
1. A Krisztus által elvégzett megváltó munka teljesen

elegendő a hívők megigazulásához. A keresztények
csak a Krisztusban való hit által igazulnak meg.

2. A jó tettek természetszerűleg követik az igaz hitet.

* * *

Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek
Jakab 2:24 Látjátok, hogy az embert cselekedetek által, és
nem csupán hit által fogják igazságossá nyilvánítani. [ld.
K2.]

18. KRISZTUS MEGVÁLTÁSA
ELEGENDŐ

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. Krisztus megváltó munkája önmagában nem

elegendő a hívők megigazulásához. (Az Őrtorony,
1985/12/1 7.o.)

K1. Krisztus megváltó munkája elegendő a hívők
megigazulásához?
Cselekedetek 13:39 és mindabból, amiből Mózes
törvénye által nem igazulhattatok meg, őáltala
mindenki megigazul, aki hisz.
Róma 8:1, 2 Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató
ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak,
mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged
Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.
Kolossé 1:21, 22 Titeket is, akik egykor Istentől
elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok
gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont
megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint
szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson
majd színe elé.
Kolossé 2:13, 14 És titeket is, akik halottak voltatok
vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében,
ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden
vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő
adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az
útból, odaszegezve a keresztfára.
Kolossé 2:20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a
világ elemei számára, miért terhelitek magatokat
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olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint
élőkre kötelezők: �Ne nyúlj hozzá, ne ízleld meg, ne is
érintsd!� Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy
elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi
parancsok és rendelések. Ezeknek a megtartása a
bölcsesség látszatát kelti ugyan a magunk csinálta
kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által,
valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert
öntelt felfuvalkodottsághoz vezet.
Zsidók 9:12 Nem is bakok és bikák vérével, hanem a
tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a
szentélybe, és örök váltságot szerzett.
1Péter 2:24 Bűneinket maga vitte fel testében a fára,
hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak
éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.

* * * * *

Összefoglaló
1. Krisztus megváltó munkája teljesen elegendő a

hívők megigazulásához.

20. KAPCSOLAT KRISZTUSSAL

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. Jézust nem lehet Istenként tisztelni, sem imádni.

(Make Sure�, 282, 283.o.)
2. A keresztények nem jöhetnek közvetlenül Jézushoz,

csak Jézus ÁLTAL az Atyához. (Aid�, 1329.o.)
3. Csak a Jelenések 7. fejezetében szereplő 144.000

tagjai, akik közül ma körülbelül 9.000 él a földön,
van az új szövetség alatt; és ők vehetik magukhoz
jogosan az Emlékünnepen az emlékjegyeket, a
kenyeret és a bort. A ma élő igaz keresztények
többsége, a Jelenések 7. fejezetében szereplő �nagy
sokaság�, vagyis Jehova Tanúi 99,7%-a csupán
megfigyelők az Emlékünnepen (Úrvacsorán).
(Érveljünk�, 268, 324, 325; Az Őrtorony,
1986/2/15 15.o.)

K1. Milyen mértékben tisztelheti valaki Jézust?
Ld. KRISZTUS ISTENSÉGE, K14, K15.

K2. Hogyan hat valakinek a Krisztussal való kapcsolata
az Isten előtti helyzetére?
Galata 3:26 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a
Krisztus Jézusban való hit által.
1János 5:12 Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg
Isten Fia, az élet sincs meg abban.

K3. Egy keresztény mehet közvetlenül Krisztushoz?
Máté 11:28-30 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én
igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és
alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert
az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.

János 5:39, 40 Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt
gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig
azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok
hozzám jönni, hogy életetek legyen.
János 6:35 Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám
jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem
szomjazik meg soha.
János 6:37 Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám
jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.
János 6:44 Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt
az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az
utolsó napon.
János 6:45 És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki
az Atyától hallott és tanult, az mind énhozzám jön.
János 7:37, 38 Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus,
és így kiáltott: �Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és
igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak
belsejéből élő víz folyamai ömlenek!�
János 12:32 Én pedig, ha felemeltetem a földről,
magamhoz vonzok mindeneket.
János 14:6 Jézus így válaszolt: �Én vagyok az út, az
igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis
énáltalam.�
Zsidók 13:13 Menjünk ki tehát őhozzá [Jézushoz] a
táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva.
1Péter 2:25 Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő
juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és
gondviselőjéhez.

K4. Ismerheti valaki Jézust?
János 14:21 én [Jézus] is szeretni fogom őt, és
kijelentem neki magamat.
János 17:3 Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged,
az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus
Krisztust.
Filippi 3:10 hogy megismerjem őt és feltámadása erejét,
valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá
lévén az ő halálához�

K5. Mennyire szeretheti egy keresztény Jézust?
Máté 10:37 Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint
engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát
vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám.
Efézus 6:24 A kegyelem legyen mindazokkal, akik el
nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus
Krisztust.
Filippi 1:21 Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás
nyereség!

K6. Mit kell egy kereszténynek tenni Jézusért?
Máté 16:25 aki pedig elveszti az életét énértem,
megtalálja.
Filippi 3:8 Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus
Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért.
Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek
mindent, hogy Krisztust megnyerjem.
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K7. Milyen szoros kapcsolata lehet egy kereszténynek
Krisztussal?
János 14:23 elmegyünk hozzá, és szállást készítünk
magunknak nála.
János 15:4, 5 Maradjatok énbennem, és én tibennetek.
Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt
magától� nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.
János 17:23 én őbennük és te énbennem, hogy
tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ,
hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan
engem szerettél.
Róma 13:14 hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus
Krisztust; a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös
kívánságok ébredjenek benne.
1Korinthus 1:9 Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával,
Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.
1Korinthus 6:16, 17 �lesznek ketten egy testté.� Aki
pedig az Úrral egyesül, egy Lélek ővele.
2Korinthus 12:9 Legszívesebben tehát az
erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje
lakozzék bennem.
2Korinthus 13:5 Önmagatokat vizsgáljátok meg! Vagy
nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus
bennetek van?
Galata 2:20 Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve:
többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem;
azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában
való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta
értem.
Galata 3:27 Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg,
Krisztust öltöttétek magatokra.
Galata 4:6 Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte
Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: �Abbá,
Atya!�
Galata 4:19 gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak
között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a
Krisztus.
Efézus 3:16, 17 adja meg nektek dicsőségének
gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék
bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a Krisztus
lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben
meggyökerezve és megalapozva.
Efézus 4:15 hanem az igazsághoz ragaszkodva
növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a
fej, a Krisztus.
Filippi 4:7 és Isten békessége, mely minden értelmet
meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és
gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Kolossé 2:6, 7 Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus
Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és
épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által�
Kolossé 2:10 benne jutottatok el ti is ehhez a
teljességhez�
Kolossé 3:11 minden és mindenekben Krisztus.
1Péter 3:15 az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek
szívetekben�
1János 1:3 a mi közösségünk pedig közösség az Atyával
és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.

Jelenések 3:20 Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha
valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót,
bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.

K8. Minden keresztény magához veheti az emlékjegyeket,
a kenyeret és a bort az Emlékünnepen (Úrvacsorán)?
János 6:33 Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és
életet ad a világnak.
János 6:51 Én vagyok az az élő kenyér, amely a
mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből,
élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda
a világ életéért, az az én testem.
János 6:53 Bizony, bizony, mondom néktek: ha nem
eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét,
nincsen élet tibennetek.
Jelenések 7:9, 14 nagy sokaság� megmosták
ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében.
Nincs megemlítve a Bibliában, hogy bármelyik
keresztény, aki Krisztus visszatérte előtt él, nem vehetné
magához a jegyeket.

* * * * *

Összefoglaló
1. Helyes Jézust Istenként tisztelni, és imádni.
2. A keresztények közvetlenül Jézushoz jöhetnek a

megmentésért.
3. Annak, akinek nincs kapcsolata Krisztussal, nincs

kapcsolata Istennel.
4. A keresztényeknek jobban kell szeretniük Jézust,

mint a saját életüket.
5. A keresztényeknek bensőséges, szoros kapcsolata

van Jézussal.
6. Minden ma élő igaz, újjászületett keresztény a Jézus

vére általi új szövetség alatt van, és jogosan veszi
magához az emlékjegyeket, a kenyeret és a bort.

21. KERESZTÉNYI SZABADSÁG

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. Az Őrtorony Biblia ás Traktátus Társulat által

kiosztott �pontos ismeret� megszerzése
nélkülözhetetlen a keresztények megmentéséhez.
(Az Őrtorony, 1968/6/15 359.o.)

2. Hogy egy keresztény Isten áldását kapja életére,
készségesen alá kell rendelnie magát Jehova Tanúi
�hű és bölcs rabszolga osztálya� tanításainak és
tetteinek. (Az Őrtorony, 1967/10/1)

K1. A keresztények mentesek az álszentségtől?
Máté 11:28-30 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én
igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és
alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.
Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.
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Cselekedetek 13:39 és mindabból, amiből Mózes
törvénye által nem igazulhattatok meg, őáltala
mindenki megigazul, aki hisz.
Róma 7:6 Most azonban, miután meghaltunk annak a
számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a
törvénytől, úgyhogy az új életben a Lélek szerint
szolgálunk, nem pedig az Írás betűje szerint, mint a
régiben.
Róma 14:14 Tudom, és meg vagyok győződve az Úr
Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában,
hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak
tisztátalan az.
Róma 14:17 Hiszen az Isten országa nem evés és ivás,
hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm.
1Korinthus 10:23 Minden szabad, de nem minden
használ. Minden szabad, de nem minden épít.
2Korinthus 11:3 Félek azonban, hogy amint a kígyó
megcsalta Évát ravaszságával, úgy tántorodnak el a ti
gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta
hűségtől.
Galata 3:2, 3 Csak azt szeretném megtudni tőletek: a
törvény cselekvése alapján kaptátok-e a Lelket, vagy az
ige meghallásából származó hit alapján? Ennyire
esztelenek vagytok? Amit Lélekben kezdtetek el, most
testben akarjátok befejezni?
Zsidók 4:10 Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába,
maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a
magáétól.
Titusz 1:15 Minden tiszta a tisztának�
1Péter 2:16 mint szabadok: nem úgy, mint akik a
szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem
mint Isten szolgái.
1János 5:3-5 Mert az az Isten iránti szeretet, hogy
parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem
nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a
világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi
hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi,
hogy Jézus az Isten Fia?

K2. A keresztények mentesek az intellektualizmustól?
1Korinthus 2:2 Mert úgy határoztam, hogy nem tudok
közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint
a megfeszítettről.

K3. A keresztények mentesek az emberek szolgálatától?
1Korinthus 7:23 Áron vétettetek meg: ne legyetek
emberek rabszolgái.
Galata 2:4, 5 a befurakodott áltestvérek kedvéért sem,
akik csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék
szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk,
és így szolgává tegyenek minket. Ezeknek egy
pillanatra sem engedtünk�
Galata 5:1 Krisztus szabadságra szabadított meg
minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek
magatokat újra a szolgaság igájába fogni.
Galata 5:13 Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok
elhíva�
Ld. HŰ ÉS BÖLCS RABSZOLGA

* * * * *

Összefoglaló
1. A keresztényi élet, megerősítve a Szent Szellem

által, szabad és egyszerű.
2. A keresztények nincsenek alárendelve olyan

emberek szolgáivá, akik elnyomják őket.

22. TANÚSKODÁS

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. Hogy valaki hogyan fogadja Jehova Tanúi ajtóról

ajtóra történő prédikáló tevékenységét, nagyban
befolyásolja az ő igazságos, vagy igazságtalan
állapotát Jehova Isten előtt. (Organized to
Accomplish Our Ministry, 106.o.)

2. Minden Jehova Tanújától megkövetelik, hogy
rendszeresen fordítson időt a prédikáló munkára.
(Ibid. 6, 82.o.)

3. Az üzenet, amit ma hirdetni kell, Isten (1914-ben)
felállított királysága, és a paradicsomi földön való
örök élet reménye. (Az Őrtorony 1981/5/1 17.o.)

K1. Arra vannak a keresztények ösztönözve, hogy
tanúskodjanak másoknak?
Máté 28:19, 20 Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá
minden népet� tanítva őket�
Cselekedetek 5:42 és nem hagytak fel a naponkénti
tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a
templomban és házanként.
Cselekedetek 20:20 Semmit sem hallgattam el [én, Pál]
abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és
tanítottam azt nektek [az efézusi gyülekezet véneinek]
nyilvánosan és házanként.
1Korinthus 9:16 kényszer nehezedik rám. Jaj nekem
ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!
1Korinthus 11:1 Legyetek a követőim, mint én is
követője vagyok a Krisztusnak.
Efézus 6:15 felsaruzva a lábatokat a békesség
evangéliuma hirdetésének a készségével.
Filippi 1:14 testvéreink többsége� félelem nélkül, bátran
szólják Isten igéjét.
2Timóteus 4:1, 2 Kérve kérlek [Timóteus]� hirdesd az
igét.
Jelenések 22:17 Aki csak hallja, az is mondja: �Jöjj!�

K2. A házról házra történő prédikálás a megmentés
feltétele?

Ld. MEGMENTÉS

K3. Minden kereszténynek ugyanolyan feladata van a
szolgálatban?
1Korinthus 12:28, 29 Ezek közül pedig némelyeket
először apostolokká rendelt az Isten az egyházban,
másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután
adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat:
gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle
nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok?
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Mindnyájan próféták? Mindnyájan tanítók?
Mindenkiben van csodatevő erő?
Efézus 4:11, 12 És ő �adott� némelyeket apostolokul,
másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul,
vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a
szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének
építésére�

K4. Az Őrtorony Társulat ugyanolyan hangsúlyt fektet a
tanúskodásra, mint az Újszövetség?

Prédikálásra való figyelmeztetés / oldalak az
Újszövetségben = 23
Prédikálásra való figyelmeztetés / oldalak az
Őrtorony Társulat kiadványaiban = 625

K5. Milyen üzenetet kell ma a keresztényeknek
prédikálniuk?
Lukács 24:45-47 Akkor megnyitotta értelmüket, hogy
értsék az Írásokat, és így szólt nekik: �Így van megírva: a
Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell
támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében

a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között�
[ld. AZ EVANGÉLIUM, A KIRÁLYSÁG]

* * * * *

Összefoglaló
1. A keresztények arra vannak ösztönözve, hogy

tanúskodjanak másoknak.
2. A házról házra történő prédikálás nem feltétele a

megmentésnek.
3. A keresztényeknek különböző feladataik vannak a

szolgálatban. Nem minden keresztény prédikáló.
4. Az Őrtorony Társulat 27-szer olyan nagy hangsúlyt

fektet a prédikálásra, mint az Újszövetség.
5. Az üzenet, amelyet ma a keresztényeknek prédikálni

kell Krisztus keresztrefeszítése.

* * *

Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek
Máté 24:14 És a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni
fogják az egész lakott földön tanúságul minden
nemzetnek, és akkor jön el a vég. [ld. A KIRÁLYSÁG]



41

Ötödik rész:
Az utolsó napok

23. KRISZTUS VISSZATÉRÉSE

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. Krisztus láthatatlan visszatérte megtörtént 1914-ben.

(Érveljünk�, 95.o.)
2. Krisztus nem hagyja el a mennyet, és jön a földre.

(Aid�, 551, 1336.o.)
3. Krisztusnak nem lesz látható visszatérése a földre.

(Érveljünk�, 314, 343.o., Make Sure�, 451.o.)

K1. A görög parousia kifejezés 24 előfordulása az
Újszövetségben alátámasztja az Őrtorony Társulat
�láthatatlan jelenlétről� szóló tanítását?
Máté 24:3 mi lesz a jele a te eljövetelednek�?
Máté 24:27 Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és
ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele
is.
Máté 24:37 Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az
Emberfia eljövetele is.
Máté 24:39 és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az
özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az
Emberfiának eljövetele is.
1Korinthus 15:23 első zsengeként támadt fel Krisztus,
azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a
Krisztuséi.
1Korinthus 16:17 Örülök Sztefanász, Fortunátusz és
Akhaikosz megérkezésének, mert ők távollétetekben
pótolnak majd benneteket.
2Korinthus 7:6 De Isten, a megalázottak vigasztalója,
megvigasztalt minket Titusz megérkezésével�
2Korinthus 7:7 de nemcsak az ő megérkezésével,
hanem�
2Korinthus 10:10 Mert levelei, mondják, súlyosak és
kemények ugyan, de testi megjelenése erőtlen, és beszéde
szánalmas.
Filippi 1:26 így méginkább dicsekedtek majd velem
Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok.
Filippi 2:12 szeretteim, ahogyan mindenkor
engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben�
1Thesszalonika 2:19 a mi reménységünk vagy
örömünk� a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő
eljövetelekor?
1Thesszalonika 3:13 a mi Urunk Jézus Krisztus eljön
MINDEN SZENTJÉVEL EGYÜTT.
1Thesszalonika 4:15 mi, akik élünk, és megmaradunk az
Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat.
1Thesszalonika 5:23 őrizze meg a ti lelketeket, elméteket
és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk
Jézus Krisztus eljövetelére.
2Thesszalonika 2:1, 2 Ami pedig a mi Urunk Jézus
Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket
illeti� az Úr NAPJA.

2Thesszalonika 2:8 z Úr Jézus meg fog ölni szájának
leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének
fenségével.
2Thesszalonika 2:9 ennek a törvénytiprónak az eljövetele
a Sátán munkája�
Jakab 5:7 Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr
eljöveteléig.
Jakab 5:8 erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr
eljövetele közel van.
2Péter 1:16 nem kitalált meséket követve ismertettük
meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és
megjelenését�
2Péter 3:4 és ezt kérdezgetik: �Hol van az ő
eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak�
2Péter 3:12 az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az
egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve
megolvadnak!
1János 2:28 Mármost, gyermekeim, maradjatok meg
őbenne, hogy AMIKOR MEGJELENIK, bizalmunk
legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket
eljövetelekor.

K2. Krisztus láthatatlanul jelen van napjainkban?
Máté 18:20 Mert ahol ketten vagy hárman
összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.
Máté 28:20 íme, én veletek vagyok minden napon a
világ végezetéig.

K3. El fogja Krisztus hagyni a mennyet, és visszatér a
földre?
Cselekedetek 1:9, 11, 12 Miután ezt mondta, szemük
láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől�
Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön
el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután
visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről�
Zakariás 14:4 Megveti majd lábát azon a napon az
Olajfák hegyén�
Cselekedetek 3:21 Őt azonban az égnek kell befogadnia
addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem
történik.
Filippi 3:20 a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az
Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1Thesszalonika 4:16 maga az Úr fog alászállni a
mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban
elhunytak�
2Thesszalonika 1:7 amikor az Úr Jézus megjelenik a
mennyből hatalmának angyalaival�

K4. Lesz Krisztusnak látható visszatérése?
Máté 24:26, 27 Ha tehát azt mondják nektek: Íme, a
pusztában van, ne menjetek ki! Íme, a belső szobákban,
ne higgyétek! Mert ahogyan a villámlás keletről támad,
és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az
eljövetele is.
Máté 24:30 És akkor feltűnik az Emberfiának jele az
égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az
Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és
dicsőséggel.
Márk 13:26 És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a
felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel�
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Lukács 17:24 Mert ahogyan a villám cikázik, és az ég
aljától az ég aljáig egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön
el az Emberfia is az ő napján.
Lukács 21:27 És akkor meglátják az Emberfiát eljönni
a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel.
1Timóteus 6:14 a mi Urunk Jézus Krisztus
megjelenéséig.
2Timóteus 4:8 az igazság koronája, amelyet megad
nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak
énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő
megjelenését.
Titusz 2:13 várjuk� a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk,
Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését.
Zsidók 9:28 Krisztus� másodszor majd a bűn
hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt
üdvösségükre.
1János 2:28 Mármost, gyermekeim, maradjatok meg
őbenne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen
iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor.
1János 3:2 amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá
leszünk hozzá�
Jelenések 1:7 Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden
szem, azok is, akik átszegezték�

Zakariás 12:10 reám tekintenek, a kit átszegeztek�

* * * * *

Összefoglaló
1. Krisztus visszatérése nem történt meg 1914-ben.
2. Krisztus el fogja hagyni a mennyet, és a földre jön.
3. Krisztusnak lesz látható visszatérése.

* * *

Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek
János 14:19 Egy kis idő még, és a világ nem lát engem
többé, de ti látni fogtok, mert én élek, és ti is élni fogtok.

János 16:16 Egy ki idő még, és nem láttok többé
engem, és megint egy kis idő, és látni fogtok engem.
[ld. K4.]

24. ŐRTORONY KRONOLÓGIA � AZ
1914-ES ÉV

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. A �pogányok idejének� időtartamát 2.520 évben

lehet meghatározni Dániel 4. fejezetét
tanulmányozva. (Érveljünk�, 95-97.o.)

2. A királyság nem lesz helyreállítva Izraelnek a
�pogányok idejének� végén. (Our Incomming�, 88,
89.o.)

3. Krisztus láthatatlan visszatérte megtörtént 1914-ben.
(Érveljünk�, 95-97.o.; Make Sure�, 89.o.)

4. Krisztus visszatérésének a jele visszatérte után
látható, és bizonyságot ad arról, hogy ő most
láthatatlanul jelen van. (Az Őrtorony, 1985/2/15
16.o.)

5. Az Őrtorony Társulat Isten egyetlen csatornája, mely
által közli az igazságot az emberekkel ma a földön,
és hűséges vezetőnek bizonyul a Biblia próféciáinak
értelmezésében. (Az Őrtorony, 1969/1/15 51.o.)

K1. Melyek Jehova Tanúi azon tanításai, amelyek
Krisztus 1914-ben történt eljövetelétől függnek?
1. Próféciák teljesedése a Jelenések könyvében [Jel 1:10 �

Lélekben elragadtattam az Úr napján]:
a. A pecsétek, a trombiták és az ítélet csészéi.

(Jelenések 6-16)
b. A 144.000 elpecsételése. (Jelenések 7:3-8)
c. Az első feltámadás. (Jelenések 20:4-6)
d. Isten Királyságának megszületése. (Jelenések

12:5)
2.  A hű és bölcs rabszolga szolgálatba állítása Krisztus

vagyona fölött:
Máté 24:45-47 a hű és okos szolga� amikor
megjön�  egész vagyona fölé rendeli őt.

3.  A bárányok és kecskék szétválasztása:
Máté 25:31, 32 Amikor pedig az Emberfia eljön az
ő dicsőségében� elválasztja őket egymástól,
ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.

K2. A Dániel 4. fejezetében lévő prófécia hozzátartozik a
�pogányok idejéhez�?

Ez a prófécia beteljesedett Nabukodonozor
királyon. � lásd: Dániel 4:24-37

K3. Helyre lesz állítva a királyság Izraelnek a �pogányok
idejének� a végén?

Ld. IZRAEL

K4. Azt mutatja a Biblia, hogy Krisztus második
eljövetele láthatatlan lesz?

Ld. KRISZTUS VISSZATÉRÉSE, K4.

K5. Krisztus visszatérésének a jele a visszatérése előtt
vagy után lesz látható?
Máté 24:7, 8 Mert nemzet nemzet ellen és ország ország
ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek
mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete!
Máté 24:33; Márk 13:29 Így ti is, amikor mindezt
látjátok, vegyétek észre, hogy KÖZEL VAN [nem
pedig itt van] ő, az ajtó előtt.
Márk 13:8 nemzet nemzet ellen és ország ország ellen
támad, többfelé földrengések és éhínségek lesznek: a
vajúdás kínjainak a kezdete mindez!
A vajúdás Isten Királyságának megszületése előtt, nem
pedig utána lesz.

K6. Tudhatjuk, hogy Krisztus melyik évben jön vissza?
Máté 24:42 nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a
ti Uratok!
Máté 24:44 abban az órában jön el az Emberfia,
amelyikben nem is gondoljátok!
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Cselekedetek 1:6, 7  �Uram, nem ebben az időben állítod
fel újra a királyságot Izráelnek?� Így válaszolt: �Nem a
ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról
tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába
helyezett.�

K7. Számíthatunk rá, hogy alálunk olyan személyeket
napjainkban, akik idő előtt bejelentik Krisztus
visszatérését?
Lukács 21:8, 9 Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek
titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt
mondják: Az idő közel jött! De ti NE KÖVESSÉTEK
ŐKET. És amikor háborúk zaját és lázadások hírét
halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg
kell történniük, de nem jön mindjárt a vég.

K8. Az Őrtorony Társulatnak voltak tévedéseik, amikor a
múltban prófétai időpontokat állított fel?

Ld. A HŰ ÉS BÖLCS RABSZOLGA, K3

* * * * *

Összefoglaló

1. Krisztus 1914-ben történt láthatatlan visszatérése az
Őrtorony teológia alaptanítása.

2. A �pogányok idejének� hosszát nem lehet
megállapítani a Dániel 4. fejezetének
tanulmányozása által.

3. A királyság helyre lesz állítva Izraelnek a �pogányok
idejének� a végén.

4. Krisztus visszatérése nem történt meg láthatatlanul
1914-ben. Ez a látható esemény a jövőben fog
megtörténni.

5. Krisztus visszatérésének jelei megelőzik a
visszatérését, és bizonyosságot adnak, hogy ő
hamarosan megjelenik.

6. Számíthatunk rá, hogy találunk olyan személyeket,
akik ezekben az utolsó napokban idő előtt bejelentik
Krisztus visszatérését.

7. Az Őrtorony Társulat sok súlyos hibát vétett, amikor
megkísérelt profetikus időpontokat felállítani.

* * *

Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek
Máté 24:3 �Mond meg nekünk, mikor lesznek ezek, és mi
lesz a jele a jelenlétednek [eljövetelednek � Ökumenikus]
és a világrendszer befejezésének?� [ld. K5.]
János 14:19 Egy kis idő még, és a világ nem lát engem
többé. [ld. K4.]

25. AZ ELRAGADTATÁS

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. Az elragadtatás láthatatlanul megtörtént 1918-ban.

(Babylon the Great has Fallen, 458.o.)

2. A nagy nyomorúság túlélése és bemenetel a
megtisztított földre a nagy nyomorúság után � ezt a
reményt nyújtja a Biblia azoknak a keresztényeknek,
akik ezekben az utolsó napokban élnek. A
keresztény egyház testi elragadtatása hamis remény,
és nem fog megtörténni. (Az Őrtorony, 1985/12/1
17.o.; Babylon�, 458.o.)

3. Az elragadtatás és az első feltámadás nem foglalja
magában a test fizikai feltámadását. (Ibid,)

K1. Milyen reményt nyújt a Biblia azoknak a
keresztényeknek, akik ezekben az utolsó napokban élnek?
János 14:3 ismét eljövök, és magam mellé veszlek
titeket�
János 14:18 Nem hagylak titeket árván, eljövök
hozzátok.
Filippi 3:20, 21 Nekünk pedig a mennyben van
polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is
várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez
hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket�
1Thesszalonika 1:10 várjátok a mennyből Jézust, az ő
Fiát� aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.
1Thesszalonika 4:15-18 Azt pedig az Úr igéjével
mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk
az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az
elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a
főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog
alászállni a mennyből, és először feltámadnak a
Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és
megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön
az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az
Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az
igékkel.
1János 3:2 Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz,
hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni,
amilyen valójában.
Jelenések 3:10 Mivel megtartottad állhatatosságra intő
beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés
órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy
megkísértse azokat, akik a földön laknak.

K2. A keresztények testben vitetnek fel?
Ld. FELTÁMADÁS

K3. Az elragadtatás reménye hogyan érinti a keresztények
életét?
Filippi 1:6 aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a
Krisztus Jézus napjára.
Filippi 1:10 tiszták és kifogástalanok legyetek a
Krisztus napjára.
1János 2:28 Mármost, gyermekeim, maradjatok meg
őbenne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen
iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor.
1János 3:2, 3 Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá
lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt
látni, amilyen valójában. Ezért akiben megvan ez a
reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta.

* * * * *
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Összefoglaló
1. Az elragadtatást, mint egyetlen, megalapozott

reményt nyújtja a Biblia azoknak a keresztényeknek,
akik ezekben az utolsó napokban élnek (ez
különbözik attól, amikor valaki meghal Krisztusban,
majd feltámad). Az elragadtatás még nem történt
meg.

2. Az elragadtatáskor a keresztények testben vitetnek
fel, hogy találkozzanak az Urral.

3. Az elragadtatás tisztítólag hat azokra, akik benne
reménykednek.

* * *

Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek
1Korinthus 15:50 test és vér nem örökölheti Isten
királyságát.

1Korinthus 15:52 és mi ÁTVÁLTOZUNK.
Lukács 24:39 a szellemnek nincs HÚSA ÉS
CSONTJA, ahogy látjátok, hogy nekem van.

26. A KIRÁLYSÁG

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. Krisztus nem lesz fizikailag jelen a földön a

millennium alatt. (Aid�, 551, 1336.o.)
2. A Jelenések 7. és 14. fejezetében szereplő 144.000

láthatatlanul fog uralkodni Krisztussal a millennium
alatt. (Érveljünk�, 137.o.)

3. A Jelenések 7. fejezetében lévő nagy sokaság túléli a
nagy nyomorúságot, és közvetlenül a megtisztított
földre megy be. (Az Őrtorony�, 1985/12/1 17.o.)

4. Emberek lakják majd a földet a millennium alatt.
(Ibid. 17, 18.o.)

5. A ma élő keresztények bibliai reménye a �földi
reménység�. (Ibid.)

K1. Krisztus fizikailag kelen lesz a földön a millennium
alatt?

Ld. KRISZTUS VISSZATÉRÉSE, IZRAEL

K2. Kik fognak Krisztussal uralkodni a millennium alatt?
Ld. A 144.000, K3.

K3. Bárki túlélheti a nagy nyomorúságot, és közvetlenül
bemehet a megtisztított földre?

Ld. IZRAEL, A NAGY SOKASÁG

K4. Emberek fogják a földet lakni a millennium alatt?
Ld. IZRAEL

K5. Mi a ma élő keresztények bibliai reménysége?
Ld. ELRAGADTATÁS, K1.

* * * * *

Összefoglaló
1. Krisztus fizikailag jelen lesz a földön a millennium

alatt.
2. Krisztus menyasszonya fog vele uralkodni a

millennium alatt.
3. Ez azoknak lesz, akik túlélik a nagy nyomorúságot,

és közvetlenül a megtisztított földre mennek be.
4. Emberek fognak a földön lakni a millennium alatt.
5. Az elragadtatás a bibliai reménye azoknak, akik

most élnek.

27. AZ ÚJ ÉG ÉS ÚJ FÖLD

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. A mostani ég és föld mindörökké megmarad.

(Érveljünk�, 436.o.; Make Sure�, 166.o.)
2. Nem lesz új ég és új föld teremtve. (Ibid.)

K1. A mostani ég és föld megmaradnak örökké?
Zsoltárok 102:26, 27 Te vetettél hajdan alapot a földnek,
az ég a te kezed alkotása. Azok elpusztulnak, de te
megmaradsz. Mind megavulnak, mint a ruha, váltod
őket, mint az öltözetet.
Ézsaiás 51:6 Emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le
a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld
szétmállik, mint a ruha, lakói pedig úgy elhullnak, mint
a legyek.
Máté 5:18 Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég
és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem
vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik.
Máté 24:35; Márk 13:31; Lukács 21:33 Az ég és a föld
elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.
Zsidók 1:10-12 Te vetettél, Uram, alapot a földnek
kezdetben; és a te kezed alkotása az ég. Azok
elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind
elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint
egy palástot, és mint a ruha, elváltoznak.
2Péter 3:7 a mostani egek és a föld pedig ugyanezen
szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek
tartassanak fenn�
2Péter 3:10, 11 De el fog jönni az Úr napja, mégpedig
úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva
elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a
rajta levő alkotások is megégnek.
Jelenések 20:11 És láttam egy nagy fehér trónust és a
rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem
maradt számukra hely.

K2. Új ég és új föld lesz teremtve?
Ézsaiás 65:17 Mert én új eget és új földet teremtek�
2Péter 3:13 De új eget és új földet várunk az ő ígérete
szerint, amelyben igazság lakik.
Jelenések 21:1 És láttam új eget és új földet, mert az
első ég és az első föld elmúlt�

* * * * *
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Összefoglaló
1. A jelenlegi ég és föld el lesz pusztítva tűz által

(Krisztus 1000 éves uralkodása végére).
2. Új ég és új föld lesz teremtve.

* * *

Jehova Tanúi által gyakran használt írásszövegek
1Mózes 8:22 AMÍG CSAK FÖLD LESZ, nem szűnik
meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a
tél, a nappal és az éjszaka.

Zsoltárok 104:5 Szilárd alapokra helyezte a földet
[Héb. erez � mint a 9, 13, 14, 24, 32 versekben, és nem
mint a 30.-ban], hogy soha meg ne inogjon.
Zsoltárok 119:90 Megszilárdítottad a földet, ezért áll.
Prédikátor 1:4 a föld örökké [Héb. olam � korszakokon
át] megmarad.
Ézsaiás 45:18 a földet� nem kietlennek [Héb. tohu �
forma nélküli; vö. 1Mózes 1:2 - A� föld pedig vala
ékesség nélkül való] teremtette, hanem lakóhelynek
formálta.
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FÜGGELÉK A

Elkülönülő levél:

1984. november 8.                              Kevin R. Quick
XXXXXXXXXXX
Hyde Park, N.Y. 12538

Jehova Tanúi
Crum Elbow Rd.
Hyde Park, N.Y. 12538

Kedves Barátaim!

Amint azt ti is jól tudjátok, az évek során sok kérdésem volt az
Őrtorony Társulat különböző tanításainak pontosságát illetően. Az
iránti erőfeszítésemben, hogy eloszlassam a kételyeimet a szervezet
alaptanításainak megbízhatóságáról, elvégeztem egy kiterjedt,
személyes és tárgyilagos bibliatanulmányozást.

Sok száz óra, és több mint hétszáz rendszerezett írásszöveg
után, a tiszta lelkiismeretem nem engedi, hogy továbbra is
közösségben maradjak Jehova Tanúival, és az Őrtorony Biblia és
Traktátus Társulattal való azonosulásom csak képmutatás lenne a
részemről

Kérem, fogadjátok ezt a levelet, mint önkéntes kívánságomat,
miszerint elkülönülök attól a szervezettől, amelyet Jehova Tanúiként
ismernek.

                                          Tisztelettel:

                                         Kevin R. Quick
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FÜGGELÉK B

A Szentírás új világ fordítása

Jehova Tanúi hiszik, hogy:
1. Az Új világ fordítás a legpontosabb bibliafordítás, és

mentes a szektás torzítástól.

K1. Az Új világ fordítás pontos fordítását adja azoknak a
bibliaverseknek, amelyek Krisztus istenségét mutatják?
Zakariás 12:10 Kitöltöm [én, Jehova] majd Dávid házára és
Jeruzsálem lakosaira a kegyelem és az esdeklés szellemét;
néznek majd Arra [Héb. rám], akit átszúrtak, és
jajveszékelnek majd felette, mint ahogyan egyetlen fiú felett
jajveszékelnek, és keservesen siratják, mint ahogyan
keservesen siratják az elsőszülött fiút.
Máté 2:2, 8, 11, 14:33; János 9:38; Zsidók 1:6; stb. Mikor
pedig ismét elhozza elsőszülöttjét a lakott földre, ezt mondja:
És hódoljon [gr. imádja � ld. Zsidók 1:6 lábjegyzetét a
Referenciás ÚVF-ben] neki Isten minden angyala�.
János 1:1 Kezdetben volt a Szó, és a Szó az Istennél volt, és a
Szó isten volt [gr. Isten volt a Szó].
János 8:58 Jézus ezt mondta nekik: �Bizony, bizony mondom
nektek, mielőtt Ábrahám lett, én már voltam [gr. én vagyok �
vö. 2Mózes 3:14, LXX].�
János 10:33 A zsidók ezt válaszolták neki: �Nem jó
cselekedetért kövezünk meg, hanem káromlásért, igen, azért,
mert ember létedre istenné [gr. Istenné] teszed magad.�
Filippi 2:6 aki, noha Isten formájában létezett, nem
foglalkozott az elbitorlás gondolatával, tudniillik azzal,
hogy Istennel egyenlő legyen [Ökumenikus � mert ő Isten
formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő
Istennel].
Kolossé 2:8, 9 Krisztus szerint való; mert őbenne lakik az
isteni jelleg [gr. Istenség] egész teljessége testileg.

K2. Az Új világ fordítás pontos fordítását adja azoknak a
bibliaverseknek, amelyek közlik a megmentés
követelményeit?
János 17:3 Az pedig az örök élet, hogy ismeretet
szerezzenek [gr. megismerjenek] rólad, az egyedüli igaz
Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról.
Róma 10:9, 10 Mert ha nyilvánosan hirdeted [gr. megvallod]
azt a saját szádban lévő szót, hogy Jézus Úr, és szívedben hitet
gyakorolsz abban, hogy az Isten feltámasztotta őt a halottak
közül, megmentésben részesülsz. Az ember ugyanis a szívével
gyakorol hitet az igazságosságra, de a szájával tesz nyilvános
kijelentést [gr. megvallja] a megmentésre.
Zsidók 13:15 Őáltala ajánljunk fel mindenkor az Istennek
dicséretáldozatot, vagyis az ajkak gyümölcsét, amelyek
nyilvános kijelentést tesznek az Ő neve mellett [Ökumenikus
� nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét.].

K3. Az Új világ fordítás pontos fordítását adja azoknak a
bibliaverseknek, amelyek a keresztények Krisztussal való
személyes kapcsolatára vonatkoznak?

1Korinthus 1:9 Hű az Isten, aki elhívott benneteket, hogy
részességetek [gr. közösségetek] legyen a Fiával, Jézus
Krisztussal, a mi Urunkkal.
2Korinthus 11:3 De félek, hogy amint a kígyó tévútra vezette
Évát a maga ravaszságával, úgy valami módon a ti elmétek is
megromolhat, és eltávolodhat a Krisztushoz illó őszinteségtől
és tisztaságtól [gr. egyszerűség és tisztaság Krisztusban].
2Korinthus 13:5 Vagy nem vagytok tisztában azzal, hogy
Jézus Krisztus egységben van veletek [gr. Jézus Krisztus
bennetek van]?
1János 1:3 Ez a részességünk [gr. közösségünk] továbbá az
Atyával és a Fiával, Jézus Krisztussal van.

K4. Vannak egyéb olyan versek is az Új világ fordításban,
amelyek ellentétben állnak az eredeti göröggel és a hiteles és
független bibliafordításokkal?
Máté 5:18 mert bizony mondom nektek, hogy előbb [gr.
amíg] múlna el az ég és a föld, minthogy a legkisebb betűből
egy is, vagy egy betű egyetlen írásjele is elmúljon
valamiképpen a Törvényből.
Máté 27:52, 53 És az emléksírok megnyíltak, és sok,
alvásba merült szent teste előtűnt (és emberek, akik a
feltámadása után kifelé jöttek az emléksírok közül,
bementek a szent városba), és láthatóvá váltak sokak
számára. [Ökumenikus � A sírok megnyíltak, és sok elhunyt
szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus
feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak
megjelentek.]
Cselekedetek 5:3 Péter pedig így szólt: �Anániás, miért
biztatott fel Sátán, hogy megpróbáld kijátszani [gr. hazudj] a
szent szellemet, és titokban visszatarts valamennyit a föld
árából?�
2Korinthus 11:8 Más gyülekezeteket raboltam meg azzal,
hogy elfogadtam létfenntartásomhoz szükséges dolgokat�
[Károli � zsoldot vévén]
Efézus 4:24; Kolossé 3:10 és fel kell öltenetek az új
egyéniséget�
Zsidók 12:23 a tökéletessé tett igazságosak szellemi
életéhez� [gr. igazságos emberek szelleméhez]

K5. A Jehova név 237-szer fordul elő a Görög Iratok Új világ
fordításában. A tetragramma megjelenik bármelyik létező
görög kéziratban?

�Miért van az, hogy az Újszövetség összes létező
másolata kihagyja a Tetragrammát?� (Az Őrtorony,
1978/5/1 10.o.)

* * *

Összefoglaló
1. Az Új világ fordítás súlyosan félrefordít, összhangban az
Új Világ Bibliafordító Bizottság előre megalkotott
meggyőződéseivel.



49

Írásszöveg index

1 Mózes
1:1 Háromság, K1
1:2 Föld, JTÍ

Háromság, K1
   Szent Szellem, K7

1:3 Háromság, K1
1:26 Háromság, K1
1:26, 27 Krisztus Istensége, K1
1:28 Nagy sokaság, JTÍ
2:7 Lélek, K1
2:21 Háromság, JTÍ
2:24 Háromság, JTÍ
3:15 Izrael, K1
3:22 Háromság, JTÍ

Háromság, K1
8:22 Föld, JTÍ
11:7, 9 Háromság, K1
13:14,15Izrael, K1
17:7, 8 Izrael, K1
18 Háromság, K1
19:1 Háromság, K1
19:24 Háromság, K1
35:18 Lélek, K1
37:9, 10 Izrael, K2
41:51,52Krisztus Istensége, K1

Krisztus Istensége, JTÍ

2 Mózes
3:14 Krisztus Istensége, K19
23:20-23 Háromság, K1

3 Mózes
20:10 Krisztus Istensége, K19
20:27 Krisztus Istensége, K19
24:10-13 Krisztus Istensége, K19

5 Mózes
6:4 Háromság, JTÍ
6:13 Krisztus Istensége, K15
7:17 Krisztus Istensége, K16
13:5-10 Krisztus Istensége, K19
18:10,11Halál, K2
18:20-22 Hamis próféta, K2
21:18-21 Krisztus Istensége, K19
22:21-24 Krisztus Istensége, K19
32:36,39 Krisztus Istensége, K19

1 Sámuel
28:10,11 Halál, K2

2 Sámuel
7:16 Izrael, K1

1 Királyok
8:39 Krisztus Istensége, K7

Krisztus Istensége, K8

17:21,22Lélek, K2

Zsoltárok
2:6 Izrael, K1

Krisztus Istensége, K8
37:29 Nagy sokaság, JTÍ
45:6 Krisztus Istensége, K19
89:27 Krisztus Istensége, K1
102:22-25 Krisztus Istensége, K20
102:25,26 Föld, K1
104:5 Föld, JTÍ
119:90 Föld, JTÍ
146:3, 4 Halál, K1

Prédikátor
1:4 Föld, JTÍ
9:3-10 Halál, JTÍ

Lélek, JTÍ
Pokol, K2
Szellem, K2

12:7 Halál, K2
Szellem, K2

Ézsaiás
2:1-4 Izrael, K1
7:14 Krisztus Istensége, K19
9:6 Krisztus Istensége, K19
10:21 Krisztus Istensége, K19
11:9,11,12 Izrael, K1
14:9, 10 Halál, K2
25:6-10 Izrael, K1
26:19 Szellem, K2
27:6 Izrael, K1
33:20,24 Izrael, K1
35:5-10 Izrael, K1
40:3 Krisztus Istensége, K20
42:8 Krisztus Istensége, K14
43:10 Krisztus Istensége, K19
43:11 Krisztus Istensége, K3
44:6 Krisztus Istensége, K19
44:24 Krisztus Istensége, K1
45:17 Izrael, K1
45:18 Föld, JTÍ

Nagy sokaság, JTÍ
45:21 Krisztus Istensége, K3
48:11 Krisztus Istensége, K14
48:12 Krisztus Istensége, K19
48:12,16Háromság, K1
51:6 Föld, K1
52:1 Izrael, K1

Izrael, K2
61:1 Krisztus Istensége, K21
63:7-14 Háromság, K1
65:17 Föld, K2
65:17-21,24   Izrael, K1
66:20,22Izrael, K1
66:24 Pokol, K2

Jeremiás
3:17, 18 Izrael, K1

23:3-8 Izrael, K1
31:9 Krisztus Istensége, K1

Krisztus Istensége, JTÍ
31:33,34Újjászületés, K1
33:14-16 Izrael, K1

Ezékiel
16:60 Izrael, K1
18:4,20 Halál, JTÍ
21:25-27  Izrael, K1
36:25-27  Újjászületés, K1
37:25 Izrael, K1

Dániel
4 Kronológia (1914), K2
7:13, 14 Krisztus Istensége, K14
9 Kronológia (1914), K2
12:2 Pokol, K2
Hóseás
3:5 Izrael, K1
13:4 Krisztus Istensége, K3

Jóel
2:32 Izrael, K1

Krisztus Istensége, K20
3:20 Izrael, K1

Ámósz
9:14, 15 Izrael, K1

Abdiás
15, 17 Izrael, K1

Mikeás
4:1-4, 7 Izrael, K1
5:2 Krisztus Istensége, K10

Sofóniás
3:8,9,14-17 Izrael, K1

Aggeus
2:6, 7, 9 Izrael, K1

Zakariás
2:8-11 Háromság, K1

Krisztus Istensége, K20
2:10-12 Izrael, K1
3:2 Háromság, K1
8:20-23 Izrael, K1
11:12,13Krisztus Istensége, K20
12:1 Szellem, K1
12:1, 10 Krisztus Istensége, K20
12:9, 10 Izrael, K1
12:10 Krisztus visszatérése, K4

Új világ fordítás, K1
14:3-5 Krisztus Istensége, K20
14:3,4,16,17 Izrael, K1
14:4 Izrael, K1

Krisztus visszatérése, K3
14:5 Krisztus Istensége, K20



50

Máté
1:23 Krisztus Istensége, K19
2:2 Krisztus Istensége, K15
2:8 Krisztus Istensége, K15

Új világ fordítás, K1
2:11 Krisztus Istensége, K15

Új világ fordítás, K1
3:3 Krisztus Istensége, K20
3:12 Pokol, K2
3:16 Szent Szellem, K5
3:16, 17 Háromság, K2
4:10 Krisztus Istensége, K15
5:5 Nagy sokaság, JTÍ
5:11 Üldözés, K1
5:35 Izrael, K2
5:18 Föld, K1

Új világ fordítás, K4
7:21-23 Megigazulás, K2
8:12 Pokol, K2
8:22 Megmentés, K1
8:29 Pokol, K2
9:4 Krisztus Istensége, K8
9:24 Halál, K1
10:6 Megmentés, K1
10:20 Szent Szellem, K2
10:23 Izrael, K2
10:28 Halál, K2

Lélek, K2
11:28-30 Kapcsolat
Krisztussal, K1

Szabadság, K1
12:8 Krisztus Istensége, K16
12:25 Krisztus Istensége, K8
12:32 Szent Szellem, K7
12:40 Feltámadás, K1
13:41 Krisztus Istensége, K19
13:42 Pokol, K2
13:49,50Pokol, K2
14:33 Krisztus Istensége, K15

Új világ fordítás, K1
16:16,17Hű és bölcs rabszolga, K4
16:25 Kapcsolat Krisztussal, K6
16:27 Feltámadás, K4
17:3 Halál, K2
17:9 Halál, K2
18:8 Pokol, K2
18:20 Hű és bölcs rabszolga, K4

Krisztus Istensége, K9
Krisztus visszatérése, K2

19:26 Megmentés, K2
19:28 Izrael, K2
20:23 Krisztus Istensége, K21
20:37 Kapcsolat Krisztussal, K5
21:15,16Krisztus Istensége, K20
22:13 Pokol, K2
23:38,39Izrael, K2
24:3 Krisztus visszatérése, K1

Kronológia (1914), JTÍ
24:7, 8 Kronológia (1914), K5

24:9 Üldözés, K1
24:14 Evangélium, JTÍ

Tanúskodás, JTÍ
24:26,27Krisztus visszatérése, K4
24:27 Krisztus visszatérése, K1
24:30 Krisztus visszatérése, K4
24:31 Krisztus Istensége, K17
24:33 Kronológia (1914), K5
24:35 Föld, K1
24:36 Krisztus Istensége, K21
24:37 Krisztus visszatérése, K1
24:39 Krisztus visszatérése, K1
24:42 Kronológia (1914), K6
24:44 Kronológia (1914), K6
24:44-47 Hű és bölcs rabszolga, K2
24:46,47 Kronológia (1914), K1
25:20-23 Hű és bölcs rabszolga, K1
25:31 Krisztus Istensége, K20
25:31,32 Kronológia (1914), K1
25:46 Pokol, K2
26:14,15 Krisztus Istensége, K20
26:41 Szellem, K1
27:46 Krisztus Istensége, K21
27:49 Halál, K2
27:50 Halál, K2
27:52,53Új világ fordítás, K4
28:9 Krisztus Istensége, K15
28:16,17Krisztus Istensége, K15
28:18 Krisztus Istensége, K17
28:19 Háromság, K2

Szent Szellem, ÖF1
28:19,20Tanúskodás, K1
28:20 Krisztus Istensége, K9

Krisztus visszatérése, K2

Márk
1:2-3 Krisztus Istensége, K20
1:9-11 Háromság, K2
1:10 Szent Szellem, K5
2:5-7,10 Krisztus Istensége, K5
2:8 Krisztus Istensége, K8

Szellem, K1
5:7 Pokol, K2
8:12 Szellem, K1
9:4 Halál, K2
9:43 Pokol, K2
13:8 Kronológia (1914), K5
13:10 Evangélium, JTÍ
13:13 Üldözés, K1
13:22 Krisztus Istensége, K21
13:26 Krisztus visszatérése, K21
13:29 Kronológia (1914), K5
13:31 Föld, K1
14:38 Szellem, K1
15:34 Krisztus Istensége, K21
15:36 Halál, K2
16:6 Feltámadás, K1

Lukács
1:32-33 Izrael, K2

1:35 Háromság, K2
1:46-47 Szellem, K1
1:76 Krisztus Istensége, K20
3:4 Krisztus Istensége, K20
3:17 Pokol, K2
3:21-22 Háromság, K2
4:18 Krisztus Istensége, K21
5:21 Krisztus Istensége, K5
5:24 Krisztus Istensége, K5
6:8 Krisztus Istensége, K8
8:52, 55 Szellem, K2
9:47 Krisztus Istensége, K8
10:12 Pokol, K2
12:12 Szent Szellem, K3
12:32 144.000, K1
13:1-5 Megmentés, K1
13:34-35 Izrael, K1
15:24 Megmentés, K1
16:22 Halál, K2
16:23 Pokol, K1
16:24 Pokol, K1
16:25 Halál, K2
16:30 Halál, K2
17:24 Krisztus visszatérése, K4
19:10 Megmentés, K1
21:8-9 Kronológia (1914), K7
21:12 Üldözés, K1
21:17 Üldözés, K1
21:24 Izrael, K2
21:27 Krisztus visszatérése, K4
21:33 Föld, K1
22:42 Krisztus Istensége, K21
23:43 Halál, K2
23:46 Halál, K2

Szellem, K2
24:3 Feltámadás, K1
24:16 Feltámadás, JTÍ
24:23 Halál, K2
24:39 Elragadtatás, JTÍ

Feltámadás, K1
Feltámadás, JTÍ

24:45 Tanúskodás, K5

János
1:1 Krisztus Istensége, K10

Krisztus Istensége, K19
Új világ fordítás, K1

1:3 Krisztus Istensége, K1
1:10 Krisztus Istensége, K1
1:12-13 Krisztus Istensége, K4

Újjászületés, K2
1:18 Krisztus Istensége, K21
1:23 Krisztus Istensége, K20
1:32 Szent Szellem, K5
2:19 Halál, K2
2:19-20 Krisztus Istensége, K19
2:19, 21 Feltámadás, K1
3:3 Újjászületés, K4
3:5 Újjászületés, K4
3:7 Újjászületés, K4



51

3:14-16 Megigazulás, K1
Megmentés, K1

3:17-18 Megigazulás. K1
3:18 Megmentés, K1
3:31 Krisztus Istensége, K17
3:34-35 Háromság, K2
3:35 Krisztus Istensége, K17
3:36 Megigazulás, K1

Megmentés, K4
Megmentés, K6

4:34 Krisztus Istensége, K21
5:18 Krisztus Istensége, K18

Krisztus Istensége, K19
5:19 Krisztus Istensége, K21
5:22-23 Krisztus Istensége, K6

Krisztus Istensége, K14
5:24 Megigazulás, K1

Megmentés, K6
Megmentés, K10

5:29 Feltámadás, K4
5:39-40 Kapcsolat Krisztussal, K3
6:28-29 Megigazulás, K1
6:33 Kapcsolat Krisztussal, K8
6:35 Megigazulás, K1
6:37 Kapcsolat Krisztussal, K21
6:38 Krisztus Istensége, K21
6:40 Megigazulás, K1
6:44 Kapcsolat Krisztussal, K3
6:45 Kapcsolat Krisztussal, K3
6:47 Megigazulás, K1

Megmentés, K4
Megmentés, K5

6:51 Kapcsolat Krisztussal, K8
6:53 Kapcsolat Krisztussal, K8
6:57 Krisztus Istensége, K21
7:28 Krisztus Istensége, K21
7:29 Krisztus Istensége, K21
7:37-38 Kapcsolat Krisztussal, K3
8:19 Krisztus Istensége, K19
8:28 Krisztus Istensége, K19

Krisztus Istensége, K21
8:42 Krisztus Istensége, K21
8:51 Halál, K2
8:58 Új világ fordítás, K1
8:58-59 Krisztus Istensége, K19
9:38 Krisztus Istensége, K15

Új világ fordítás, K1
10:16 Nagy sokaság, K1
10:28 Megmentés, K10
10:28-33 Krisztus Istensége, K18

Krisztus Istensége, K19
10:33 Új világ fordítás, K1
10:36 Krisztus Istensége, K17
11:4 Krisztus Istensége, K17
11:11 Halál, K1

Krisztus Istensége, K8
11:25-26 Halál, K2
11:51-52 Nagy sokaság, K1
12:26 Krisztus Istensége, K12
12:32 Kapcsolat Krisztussal, K3

12:44 Krisztus Istensége, K19
12:49 Krisztus Istensége, K21
13:3 Krisztus Istensége, K17
13:19 Krisztus Istensége, K19
13:31-32 Krisztus Istensége, K14
14:3 Elragadtatás, K1
14:6 Kapcsolat Krisztussal, K3
14:7-9 Krisztus Istensége, K19
14:14 Krisztus Istensége, K13
14:16-17 Szent Szellem, K1

Szent Szellem, K6
14:18 Elragadtatás, K1
14:19 Krisztus visszatérése, JTÍ

Kronológia (1914), JTÍ
14:21 Kapcsolat Krisztussal, K4
14:23 Kapcsolat Krisztussal, K7
14:26 Háromság, K2

Hű és bölcs rabszolga, K4
Szent Szellem, K1
Szent Szellem, K3
Szent Szellem, K7

14:28 Krisztus Istensége, K21
14:31 Krisztus Istensége, K21
15:4-5 Kapcsolat Krisztussal, K7
15:13 Krisztus Istensége, K19
15:21 Üldözés, K1
15:26 Hű és bölcs rabszolga, K4

Szent Szellem, K1
Szent Szellem, K4

16:7-8 Szent Szellem, K1
16:13 Hű és bölcs rabszolga, K4
16:13-15 Háromság, K2

Krisztus Istensége, K14
Szent Szellem, K1
Szent Szellem, K3

16:15 Krisztus Istensége, K17
17:1-5 Krisztus Istensége, K21
17:3 Új világ fordítás, K2
17:5 Krisztus Istensége, K14
17:10 Krisztus Istensége, K17
17:11 Krisztus Istensége, K20
17:12 Krisztus Istensége, K20
17:23 Kapcsolat Krisztussal, K7
18:4-6 Krisztus Istensége, K19
19:30 Halál, K2
20:14 Feltámadás, JTÍ
20:17 Krisztus Istensége, K21
20:21 Krisztus Istensége, K21
20:26 Feltámadás, K3
20:27 Feltámadás, K1
20:27-28 Krisztus Istensége, K16
20:28-29 Krisztus Istensége, K19
20:31 Megigazulás, K1

Cselekedetek
1:6-7 Izrael, K2

Kronológia (1914), K6
1:9,11-12 Izrael, K1

Krisztus visszatérése, K3
1:11-12 Krisztus Istensége, K20

1:16 Szent Szellem, K2
Szent Szellem, K7

2:24 Krisztus Istensége, K19
2:27 Feltámadás, K1
2:32-33 Háromság, K2
2:38-39 Háromság, K2

Újjászületés, K2
3:13 Krisztus Istensége, K14
3:19-21 Izrael, K2
3:21 Krisztus visszatérése, K3
5:3 Szent Szellem, K5

Új világ fordítás, K4
5:3-4 Szent Szellem, K7
5:9 Szent Szellem, K5
5:42 Tanúskodás, K1
7:59-60 Halál, K1

Halál, K2
Krisztus Istensége, K13
Szellem, K2

8:30-31 Hű és bölcs rabszolga, K5
9:14 Krisztus Istensége, K13
9:16 Üldözés, K1
9:20-21 Krisztus Istensége, K13
9:31 Szent Szellem, ÖF1
10:19-20 Szent Szellem, K2
10:25 Krisztus Istensége, K15
10:43 Megigazulás, K1
13:34-35 Feltámadás, K1
13:36 Halál, K1
13:38-39 Megmentés, K4
13:39 Krisztus megváltása, K1

Megigazulás, K1
Szabadság, K1

13:48 Megmentés, K4
15:28 Szent Szellem, K5
16:6 Szent Szellem, ÖF1
16:29-31 Megmentés, K4
17:31 Feltámadás, K4
20:9-10 Lélek, K2
20:10 Halál, K2
20:20 Tanúskodás, K1
20:23 Szent Szellem, K2
20:28 Krisztus Istensége, K19

Szervezet, K1
22:16 Krisztus Istensége, K13
22:17-19 Krisztus Istensége, K13
26:15,18 Megigazulás, K1
28:25 Szent Szellem, K7

Róma
1:1 Krisztus Istensége, K12
1:9 Szellem, K1
3:21-28 Megigazulás, K1
5:1 Megigazulás, K1
5:9-10 Megmentés, K9
5:10 Megmentés, K1
5:11 Megmentés, K6
6:23 Megigazulás, K1
7:6 Megigazulás, K1
8:1-2 Krisztus megváltása, K1



52

Megigazulás, K1
Megmentés, K9
Megmentés, K10

8:8 Újjászületés, K2
8:9 Szent Szellem, K6

Újjászületés, K2
8:11 Feltámadás, K2

Feltámadás, JTÍ
Megmentés, K9
Megmentés, K10
Szent Szellem, K6

8:14 Szent Szellem, K6
8:16 Megmentés, K7

Szellem, K1
Szent Szellem, K4

8:23 Feltámadás, K2
8:26 Szent Szellem, K6
8:38-39 Halál, K2
10:9-10 Megmentés, K4

Új világ fordítás, K2
10:9,11-13 Krisztus Istensége, K13

Krisztus Istensége, K16
Krisztus Istensége, K20

10:13 Megmentés, K4
11:25-29 Izrael, K2
11:36 Krisztus Istensége, K1
13:14 Kapcsolat Krisztussal, K7
14:14 Szabadság, K1
14:17 Szabadság, K1
15:16 Háromság, K2
15:30 Háromság, K2

1 Korinthus
1:2 Krisztus Istensége, K13
1:9 Kapcsolat Krisztussal, K7

Új világ fordítás, K3
1:17-18, 23-24   Evangélium, K2
2:2 Szabadság, K2
2:11 Szellem, K1
3:16 Szent Szellem, K6
3:23 Krisztus Istensége, K22
4:1 Krisztus Istensége, K12
5:5 Szellem, K1
6:16-17 Kapcsolat Krisztussal, K7
6:19 Szent Szellem, K6
6:20 Szellem, K1
7:23 Szabadság, K3
8:12 Krisztus Istensége, K5
9:16 Tanúskodás, K1
10:4 Háromság, K1
10:23 Szabadság, K1
11:1 Tanúskodás, K1
11:2 Szervezet, K1
11:3 Krisztus Istensége, K22
12:4-6 Háromság, K2
12:11 Szent Szellem, K5
12:12 Szervezet, K1
12:28-29 Tanúskodás, K3
14:2 Szellem, K1
14:14 Szellem, K1

15:1-4 Evangélium, K2
15:23 Krisztus visszatérése, K1
15:24-28 Krisztus Istensége, K22
15:44 Feltámadás, K3
15:45 Feltámadás, Feltámadás, JTÍ
15:50 Elragadtatás, JTÍ

Feltámadás, JTÍ
15:52 Elragadtatás, JTÍ

Feltámadás, K3
Feltámadás, JTÍ

15:53 Feltámadás, K3
16:17 Krisztus Istensége, K1

2 Korinthus
3:4-6 Háromság, K2
5:10 Feltámadás, K4
5:15 Krisztus Istensége, K12
5:17 Újjászületés, K3
6:8 Halál, K2
6:10 Krisztus Istensége, K6
7:1 Szellem, K1
7:6 Krisztus visszatérése, K1
7:7 Krisztus visszatérése, K1
10:10 Krisztus visszatérése, K1
11:3 Szabadság, K1

Új világ fordítás, K3
11:8 Új világ fordítás, K4
12:5 Megmentés, K8
12:8-9 Krisztus Istensége, K13
12:9 Kapcsolat Krisztussal, K7
13:5 Kapcsolat Krisztussal, K7

Új világ fordítás, K3
13:14 Háromság, K2

Szent Szellem, K6
Szent Szellem, K7

Galata
1:8-9 Evangélium, K4
1:10 Krisztus Istensége, K12
1:15-18 Hű és bölcs rabszolga, K4
2:4-5 Szabadság, K3
2:16 Megigazulás, K1
2:20 Kapcsolat Krisztussal, K7
3:2-3 Szabadság, K1
3:26 Kapcsolat Krisztussal, K2
3:27 Kapcsolat Krisztussal, K7
4:4-6 Háromság, K2
4:6 Kapcsolat Krisztussal, K7
4:9 Megmentés, K1
4:19 Kapcsolat Krisztussal, K7
5:1 Megigazulás, K1

Szabadság, K3
5:13 Szabadság, K3
6:12 Üldözés, K1

Efézus
1:13 Megmentés, K7
1:13-14 Megmentés, K10
2:3 Megmentés, K1

2:5 Megmentés, K6
2:8-9 Megigazulás, K1

Megigazulás, K2
2:13-14,16  Nagy sokaság, K1
2:21-22 Szervezet, K1
3:9 Krisztus Istensége, K1
3:16-17 Kapcsolat Krisztussal, K7
3:19 Krisztus Istensége, K19
4:4 Szervezet, K1
4:4-5 Krisztus Istensége, K16
4:4-6 Háromság, K2
4:11 Tanúskodás, K3
4:15 Kapcsolat Krisztussal, K7
4:24 Új világ fordítás, K4
4:24-25 Újjászületés, K3
4:30 Megmentés, K9

Megmentés, K10
Szent Szellem, K5
Szent Szellem, ÖF1

4:32 Krisztus Istensége, K5
Megmentés, K6

5:29-32 Szervezet, K1
6:15 Tanúskodás, K1
6:24 Kapcsolat Krisztussal, K5

Filippi
1:1 Krisztus Istensége, K12
1:6 Elragadtatás, K3
1:10 Elragadtatás, K3
1:14 Tanúskodás, K1
1:21 Kapcsolat Krisztussal, K5
1:23 Halál, K2
1:26 Krisztus visszatérése, K1
1:29 Üldözés, K1
2:5-7 krisztus Istensége, K21
2:6 Krisztus Istensége, K19

Új világ fordítás, K1
2:9-11 Krisztus Istensége, K17
2:10 Halál, K2
2:11 Krisztus Istensége, K22
2:12 Krisztus visszatérése, K1

Megmentés, JTÍ
2:12-13 Megigazulás, K2
3:8 Kapcsolat Krisztussal, K6
3:9 Megigazulás, K1
3:10 Kapcsolat Krisztussal, K4
3:20 Krisztus visszatérése, K3
3:20-21 Elragadtatás, K1

Feltámadás, K2
4:3 Megmentés, K6

Megmentés, K10
4:7 Kapcsolat Krisztussal, K7

Kolossé
1:15 Krisztus Istensége, JTÍ
1:15-16 Krisztus Istensége, K1
1:16 Krisztus Istensége, K14
1:17 Krisztus Istensége, K2

Krisztus Istensége, K20
1:19-23 Evangélium, K2
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1:21-22 Krisztus megváltása, K1
2:2-3 Krisztus Istensége, K8
2:6 Kapcsolat Krisztussal, K7
2:8-9 Új világ fordítás, K1
2:9 Feltámadás, K1

Krisztus Istensége, K1
2:10 Kapcsolat Krisztussal, K7
2:13 Megmentés, K1
2:13-14 Krisztus megváltása, K1

Megigazulás, K1
2:20-23 Krisztus megváltása, K1

Megigazulás, K1
3:3 Megmentés, K10
3:9-11 Újjászületés, K3
3:10 Új világ fordítás, K4
3:11 Kapcsolat Krisztussal, K7
3:24 Krisztus Istensége, K12
4:12 Krisztus Istensége, K12

1 Thesszalonika
1:10 Elragadtatás, K1
2:19 Krisztus visszatérése, K1
3:13 Krisztus Istensége, K20

Krisztus visszatérése, K1
4:14 Halál, K1
4:15 Krisztus visszatérése, K1
4:15-18 Elragadtatás, K1
4:16 Krisztus visszatérése, K3
5:23 Krisztus visszatérése, K1

Lélek, K1

2 Thesszalonika
1:7 Krisztus visszatérése, K3
1:7-9 Megmentés, K1
1:12 Krisztus Istensége, K14
2:1 Krisztus visszatérése, K1
2:8 Krisztus visszatérése, K1
2:9 Krisztus visszatérése, K1

1 Timóteus
1:12 Krisztus Istensége, K13
2:5 Feltámadás, K1
3:15 Szervezet, K1
3:15-16 Krisztus Istensége, K19
6:14 Krisztus visszatérése, K4

2 Timóteus
1:8-9 Megmentés, K6
1:14 Szent Szellem, K6
3:12 Üldözés, K1
4:1-2 Tanúskodás, K1
4:6 Halál, K2
4:8 Krisztus visszatérése, K4
4:22 Szellem, K1

Titusz
1:3 Krisztus Istensége, K3
1:4 Krisztus Istensége, K3
1:15 Szabadság, K1

2:13 Krisztus Istensége, K3
Krisztus Istensége, K19
Krisztus visszatérése, K4

3:4 Krisztus Istensége, K3
3:5 Újjászületés, K1
3:5-7 Megigazulás, K1
3:5-8 Megigazulás, K2
3:6 Krisztus Istensége, K3

Zsidók
1:1 Szent Szellem, K7
1:1-4 Krisztus Istensége, K19
1:2 Krisztus Istensége, K17
1:3 Krisztus Istensége, K2

Krisztus Istensége, K19
1:4 Krisztus Istensége, K19

Krisztus Istensége, K20
1:6 Krisztus Istensége, K15

Új világ fordítás, K1
1:8 Krisztus Istensége, K19
1:8, 10 Krisztus Istensége, K1

Krisztus Istensége, K11
Krisztus Istensége, K20

1:10-12 Föld, K1
2:8 Krisztus Istensége, K17
2:11 Krisztus Istensége, K21
3:3-4 Krisztus Istensége, K1
3:7 Szent Szellem, K2
4:10 Megigazulás, K1
7:3 Krisztus Istensége, K10
8:1-2 Nagy sokaság, K4
9:11, 24 Nagy sokaság, K4
9:12 Krisztus megváltása, K1
9:27 Feltámadás, K4
9:28 Krisztus visszatérése, K4
10:10 Krisztus megváltása, K1
10:12,15Háromság, K2
10:15 Szent Szellem, K2
10:15-17 Szent Szellem, K7
10:19 Megmentés, K6
10:27-29 Pokol, K2
10:35 Megmentés, K10
11:17 Krisztus Istensége, JTÍ
12:22-23 Halál, K2

Szervezet, K1
12:22-24 Szellem, K2
13:8 Krisztus Istensége, K11
13:13 Kapcsolat Krisztussal, K3
13:15 Új világ fordítás, K2

Jakab
1:1 Krisztus Istensége, K12
2:1 Krisztus Istensége, K16
2:17 Megigazulás, K2
2:20 Megigazulás, K2
2:24 Megigazulás, K2
2:26 Megigazulás, K2
5:7 Krisztus visszatérése, K1
5:8 Krisztus visszatérése, K1

1 Péter
1:2 Háromság, K2
1:3 Krisztus Istensége, K22
1:4-5 Megmentés, K9
1:23 Megmentés, K6

Újjászületés, K1
2:16 Szabadság, K1
2:24 Krisztus megváltása, K1
2:25 Kapcsolat Krisztussal, K3
3:15 Kapcsolat Krisztussal, K7
3:18 Feltámadás, JTÍ
4:14 Üldözés, K1
4:16 Üldözés, K1

2 Péter
1:1 Krisztus Istensége, K3

Krisztus Istensége, K19
1:13-15 Halál, K2
1:16 Krisztus Istensége, K1
3:4 Krisztus Istensége, K1
3:7 Föld, K1
3:10-11 Föld, K1
3:12 Föld, K1

Krisztus visszatérése, K1
3:13 Föld, K2
3:18 Krisztus Istensége, K14

1 János
1:3 Kapcsolat Krisztussal, K7

Új világ fordítás, K3
1:7 Megigazulás, K1
2:26-27 Hű és bölcs rabszolga, K4
2:28 Elragadtatás, K3

Krisztus visszatérése, K1
Krisztus visszatérése, K4

3:2 Elragadtatás, K1
Krisztus visszatérése, K4

3:2-3 Elragadtatás, K3
3:14 Megmentés, K6
3:22-23 Megigazulás,  K1
4:9 Krisztus Istensége, K21
5:1 Újjászületés, K2
5:3-5 Szabadság, K1
5:11 Megmentés, K6
5:12 Kapcsolat Krisztussal, K2

Újjászületés, K2
5:13 Megmentés, K6

Megmentés, K7
Megmentés, K10

5:20 Hű és bölcs rabszolga, K4
Krisztus Istensége, K19

Júdás
1 Krisztus Istensége, K12

Jelenések
1:5-6 Krisztus Istensége, K14
1:7 Krisztus Istensége, K20

Krisztus visszatérése, K4
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1:10 Kronológia (1914), K1
1:17-18 Krisztus Istensége, K19
2:3 Üldözés, K1
2:8 Krisztus Istensége, K19
2:23 Krisztus Istensége, K4

Krisztus Istensége, K7
Krisztus Istensége, K8

3:10 Elragadtatás, K1
3:12 Krisztus Istensége, K22

Nagy sokaság, K3
3:14 Krisztus Istensége, JTÍ
3:20 Kapcsolat Krisztussal, K7

Megmentés, K4
5:8 Krisztus Istensége, K15
5:9 Megigazulás, K1
5:9-10 144.000, K3
5:11-14 Krisztus Istensége, K14
6:9 Halál, K2
6:9-11 Lélek, K2
6:16 Kronológia (1914), K1
7:1-8 Izrael, K1
7:1, 3 144.000, K5
7:3 144.000, K2
7:3-8 Kronológia (1914), K1
7:3-8; 14:1-5  144.000, K6
7:4 Izrael, K2

144.000, K2
7:7 Krisztus Istensége, K15
7:9 144.000, K2
7:9-10, 14-17  Nagy sokaság, K8
7:9, 11 Nagy sokaság, K3
7:9, 14 Kapcsolat Krisztussal, K1

Nagy sokaság, K5
7:9, 15 Nagy sokaság, K2

Nagy sokaság, K4
7:11 Nagy sokaság, K2
7:14 Megigazulás, K1
11:1-2 Nagy sokaság, K3
11:19 Nagy sokaság, K3
12:1, 5 Izrael, K1

Izrael, K2
12:5 Kronológia (1914), K1
13:6 Nagy sokaság, K4
14:1 Izrael, K2

144.000, K2
14:1, 3 Nagy sokaság, K2
14:6 144.000, K2
14:9-11 Pokol, K2
15:5-6 Nagy sokaság, K3

Nagy sokaság, K4
15:8 Nagy sokaság, K3
16:1 Nagy sokaság, K3
16:6 Üldözés, K1
17:14 Krisztus Istensége, K16
19:10 Krisztus Istensége, K15
19:16 Krisztus Istensége, K16
19:20 Pokol, K2
20:4 Halál, K2

Lélek, K2
Üldözés, K1

20:4-6 Kronológia (1914), K1
20:5 Feltámadás, K5
20:9 Izrael, K2
20:10 Pokol, K2
20:11 Föld, K1
20:12-13 Feltámadás, K4
20:15 Megmentés, K1
21:1 Föld, K2

Az írásszöveg indexben alkalmazott
rövidítések:
JTÍ = Jehova Tanúi által gyakran

használt írásszövegek
ÖF = Összefoglaló


