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Mózes 1:39
Ez Isten munkája és dicsősége.

Történelmi háttér
Isten szemtől szembe beszél Mózessel 
egy magas hegyen, és elmagyarázza örök 
céljait az emberiséggel.

Tan vagy tantétel
Mennyei Atyánk terve módot biztosít szá-
munkra ahhoz, hogy örökre élhessünk, és 
olyanná válhassunk, mint Ő.

Alkalmazás
Hogyan segítheted Istent a munkájában? 
Hogyan segíthetsz másoknak örök életet 
nyerni?

Mózes 7:18
Sion: egy szív és egy elme az igazlelkű-
ségben

Történelmi háttér
Énók tanította az evangéliumot és egy 
igazlelkű várost alapított a nagy gonosz-
ság közepette.

Tan vagy tantétel
Azok, akik az Úr népe, egységesek, 
igazlelkűen élnek és gondoskodnak 
egymásról.

Alkalmazás
Mit tehetsz azért, hogy egységet építs, 
igazlelkűséget hirdess és segíts a rászoru-
lóknak a családodban és az egyházközsé-
gedben vagy gyülekezetedben?

Ábrahám 3:22–23
Ábrahám a születése előtt kiválasztatott.

Történelmi háttér
Isten a halandóság előtti lelkekről taní-
totta Ábrahámot.

Tan vagy tantétel
Istennel éltünk a születésünk előtt, és Ő 
kiválasztotta nemes és nagy gyermekeit, 
hogy az uralkodóink és vezetőink legye-
nek itt, a földön. 

Alkalmazás
Hogyan ösztönöz Isten követésére a ha-
landóságban azon igazság ismerete, hogy 
Isten már a születésed előtt ismert téged?

1 Mózes 1:26–27
Isten a saját képmására teremtette az 
embert.

Történelmi háttér
A teremtésről való feljegyzés Ádám és 
Éva földre helyezéséről szól.

Tan vagy tantétel
A férfiak és nők Isten képmására lettek te-
remtve, és uralmat kaptak a föld minden 
állata és teremtménye felett.

Alkalmazás
Isten gyermeke vagy és az Ő képmására 
teremtettél. Amikor Mennyei Atyánkhoz 
imádkozol, emlékezz rá, hogy Ő egy 
szerető Atya.

1 Mózes 2:24
A házaspárok legyenek egyek.

Történelmi háttér
Éva megteremtése után Isten megtanította 
Ádámnak és Évának, hogy a házasságuk-
ban egység kell hogy uralkodjon.

Tan vagy tantétel
A férfi és nő közötti házasságot Isten 
rendelte el.

Alkalmazás
Mit tehetsz már most, hogy felkészülj egy 
majdani házasságra? Milyen normákat 
fogsz követni, hogy tiszteletben tartsd a 
leendő házastársaddal való egységet?

1 Mózes 39:9
József ellenállt a kísértésnek.

Történelmi háttér
Pótifár felesége rendszeresen megkörnyé-
kezte Józsefet, hogy rávegye: paráznál-
kodjon vele.

Tan vagy tantétel
A szexuális erkölcstelenség Isten elleni 
bűn.

Alkalmazás
Válaszd ki azokat a normákat A fiatalság 
erősségéért füzetben, melyek segíthetnek 
erkölcsileg tisztának maradnod.

2 Mózes 19:5–6
Szent nép lesztek.

Történelmi háttér
Az Úr a Sinai- hegyen meghívta Izráel 
gyermekeit, hogy legyenek az Ő szövet-
séges népe.

Tan vagy tantétel
Ha engedelmeskedünk az Úr hangjának 
és betartjuk az Ő szövetségeit, akkor az Ő 
szent népévé válunk.

Alkalmazás
Mit fogsz jobban tenni annak érdekében, 
hogy betartsd az Úrral kötött szövetsé-
geidet?

2 Mózes 20:3–17
A tízparancsolat

Történelmi háttér
Az Úr a Sinai- hegy közelében meghívta 
Izráel gyermekeit, hogy legyenek az Ő 
szövetséges népe.

Tan vagy tantétel
Amikor betartjuk a tízparancsolatot, 
harmóniában élünk Istennel és az embe-
rekkel.

Alkalmazás
Gondold végig a tízparancsolatot, és hogy 
mennyire követed azt. Kötelezd el magad, 
hogy még jobban engedelmeskedsz 
annak.

Józsué 24:15
Válaszd azt, hogy az Urat szolgálod.

Történelmi háttér
Józsué megtanította Izráel gyermekeinek, 
hogy mit tett az Úr, hogy megőrizze őket. 
Biztatta őket, hogy szolgálják az Urat.

Tan vagy tantétel
Megválaszthatjuk, hogy szolgálni 
fogjuk- e az Urat és követjük- e Őt.

Alkalmazás
Életed mely tettei mutatják meg azt a 
választásodat, hogy az Urat szolgálod?

1 Sámuel 16:7
Az Úr azt nézi, ami a szívben van.

Történelmi háttér
Sámuel azt feltételezte, hogy az Úr azért 
Eliábot, Isai legidősebb fiát választotta ki, 
hogy Izráel új királya legyen, mert erős 
termete volt.

Tan vagy tantétel
Isten a gondolataink és vágyaink, nem 
pedig külső megjelenésünk alapján ítél 
meg bennünket.

Alkalmazás
A külsődre való összpontosítás helyett 
imádkozz, hogy úgy lásd önmagad, 
ahogyan Isten lát téged.
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9. Senki sincs nálamnál nagyobb az Œ
házában; és tŒlem semmit sem tiltott
meg, hanem csak téged, mivelhogy te a
felesége vagy; hogy követhetném hát el
ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkez-
ném az Isten ellen?

1 Mózes 39:9

26. És monda Isten: Teremtsünk em-
bert a mi képünkre és hasonlatosságunk-
ra; és uralkodjék a tenger halain, az ég
madarain, a barmokon, mind az egész
földön, és a földön csúszó-mászó min-
denféle állatokon.

27. Teremté tehát Isten az embert az Œ
képére, Isten képére teremté Œt: férfiúvá
és asszonynyá teremté Œket.

1 Mózes 1:26–27

22. Ekkor megmutatta az Úr nekem,
Ábrahámnak, a szellemi lényeket, akik
még a világ teremtése elŒtt keletkeztek,
és közöttük sokan voltak nemesek és
nagyok.

23. És Isten látta ezeket a lelkeket,
hogy azok jók voltak, és Œ a körükben állt
és így szólt: Ezeket akarom kormány-
zóimmá tenni; mert Œ e szellemek között
állt és látta, hogy azok jók; és így szólt
hozzám: Ábrahám, te ezek egyike vagy, te
kiválasztattál, mielŒtt még megszülettél.

Ábrahám 3:22–23

18. És az Úr Sionnak nevezte népét,
mert azok egy szív és egy szellem voltak
és igazságosságban éltek egymás mellett;
és nem akadt szegény közöttük.

Mózes 7:18

39. Mert lásd, ez mıvem és dicsŒsé-
gem, hogy létrehozzam az ember halha-
tatlanságát és örök életét.

Mózes 1:39

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

Józsué 1:8

3. Sógorságot se szerezz Œ velök, a le-
ányodat se adjad az Œ fioknak, és az Œ
leányukat se vegyed a te fiadnak;

4. Mert elpártoltatja a te fiadat én
tŒlem, és idegen isteneknek szolgálnak;
és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és
hamar kipusztít titeket.

5 Mózes 7:3–4

18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne
tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd
felebarátodat, mint magadat. Én vagyok
az Úr.

3 Mózes 19:18

11. Az Úr pedig beszéle Mózessel szín-
rŒl színre, a mint szokott ember szólani
az Œ barátjával; és mikor Mózes a táborba
visszatére, az Œ szolgája az ifjú Józsué,
Núnnak fia, nem távozék el a sátorból.

2 Mózes 33:11

3. Ne legyenek neked idegen isteneid
én elŒttem.

4. Ne csinálj magadnak faragott képet,
és semmi hasonlót azokhoz, a melyek
fenn az égben, vagy a melyek alant a föl-
dön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt
vannak.

7. Az Úrnak a te Istenednek nevét
hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az
Úr büntetés nélkül, a ki az Œ nevét hiába
felveszi.

8. Megemlékezzél a szombatnapról,
hogy megszenteljed azt.

12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy
hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az
Úr a te Istened ád te néked.

13. Ne ölj.
14. Ne paráználkodjál.
15. Ne lopj.
16. Ne tégy a te felebarátod ellen

hamis tanúbizonyságot.
17. Ne kíván[j semmit, ami nem a tiéd].

2 Mózes 20:3–17

5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes
elmédbŒl; a magad értelmére pedig ne
támaszkodjál.

6. Minden te útaidban megismerd Œt;
akkor Œ igazgatja a te útaidat.

Példabeszédek 3:5–6

3. Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És
kicsoda áll meg az Œ szent helyén?

4. Az ártatlan kezı és tiszta szívı, a ki
nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem
esküszik meg csalárdságra.

Zsoltárok 24:3–4

25. Mert én tudom, hogy az én meg-
váltóm él, és utoljára az én porom felett
megáll.

26. És miután ezt a bŒrömet megrág-
ják, testemben látom meg az Istent.

Jób 19:25–26

7. Az Úr azonban monda Sámuelnek:
Ne nézd az Œ külsŒjét, se termetének
nagyságát, mert megvetettem Œt. Mert az
Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az
ember azt nézi, a mi szeme elŒtt van, de
az Úr azt nézi, mi a szívben van.

1 Sámuel 16:7

15. Hogyha pedig rossznak látjátok
azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasz-
szatok magatoknak még ma, a kit szolgál-
jatok; akár azokat az isteneket, a kiknek
a ti atyáitok szolgáltak, a míg túl valának
a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit,
a kiknek földjén lakoztok: én azonban és
az én házam Szentlélek Úrnak szolgá-
lunk.

Józsué 24:15

16. Ímé, én sok halász után küldök, ezt
mondja az Úr, hogy halászszák ki Œket;
azután pedig elküldök sok vadász után,
hogy vadászszák ki Œket minden hegybŒl,
minden halomból és a sziklák hasadé-
kaiból is.

Jeremiás 16:16

8. Mert nem az én gondolataim a ti
gondolataitok, és nem a ti útaitok az én
útaim, így szól az Úr!

9. Mert a mint magasabbak az egek a
földnél, akképen magasabbak az én
útaim útaitoknál, és gondolataim gondo-
lataitoknál!

Ésaiás 55:8–9

3. Útált és az emberektŒl elhagyott
volt, fájdalmak férfia és betegség is-
merŒje! mint a ki elŒl orczánkat elrejtjük,
útált volt, és nem gondoltunk vele.

4. Pedig betegségeinket Œ viselte, és
fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük,
hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik
IstentŒl!

5. És Œ megsebesíttetett bıneinkért,
megrontatott a mi vétkeinkért, békes-
ségünknek büntetése rajta van, és az Œ
sebeivel gyógyulánk meg.

Ésaiás 53:3–5

13. És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal
közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel
engem, szíve pedig távol van tŒlem, úgy
hogy irántam való félelmök betanított
emberi parancsolat lŒn:

14. Ezért én is csodásan cselekszem
ismét ezzel a néppel, nagyon csodálato-
san, és bölcseinek bölcsessége elvész, és
értelmeseinek értelme eltınik.

Ésaiás 29:13–14

18. No jertek, törvénykezzünk, azt
mondja az Úr! ha bıneitek skárlátpiro-
sak, hófehérek lesznek, és ha vérszínıek,
mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint
a gyapjú.

Ésaiás 1:18

5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a
prófétát, mielŒtt eljön az Úrnak nagy és
félelmetes napja.

6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja,
a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne
jŒjjek és meg nem verjem e földet átok-
kal.

Malakiás 4:5–6

8. Avagy az ember csalhatja-é az
Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt
mondjátok: Mivel csalunk téged? A tized-
del és az áldozni valóval.

9. Átokkal vagytok elátkozva, mégis
csaltok engem: a nép egészben!

10. Hozzátok be a tizedet mind az én
tárházamba, hogy legyen ennivaló az én
házamban, és ezzel próbáljatok meg
engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha
nem nyitom meg néktek az egek csator-
náit, és ha nem árasztok reátok áldást
bŒségesen.

Malakiás 3:8–10

7. Mert semmit sem cselekszik az én
Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát
az Œ szolgáinak, a prófétáknak.

Ámós 3:7

44. És azoknak a királyoknak idejében
támaszt az egek Istene birodalmat, mely
soha örökké meg nem romol, és ez a biro-
dalom más népre nem száll át, hanem
szétzúzza és elrontja mindazokat a biro-
dalmakat, maga pedig megáll örökké.

45. Minthogy láttad, hogy a hegyrŒl kŒ
szakad vala le kéz érintése nélkül, és szét-
zúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és
aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a
királynak, a mi majd ezután lészen; és
igaz az álom, és bizonyos annak értelme.

Dániel 2:44–45

15. És lŒn az Úr beszéde hozzám,
mondván:

16. És te, embernek fia, végy magad-
nak fát, és írd ezt reá: Júdáé és Izráel
fiaié, az Œ társaié; és végy egy másik fát,
és írd ezt reá: Józsefé, Efraim fája és az
egész Izráel házáé, az Œ társaié.

17. És tedd együvé azokat, egyiket a
másikhoz egy fává, hogy egygyé legyenek
kezedben.

Ezékiel 37:15–17

9. Senki sincs nálamnál nagyobb az Œ
házában; és tŒlem semmit sem tiltott
meg, hanem csak téged, mivelhogy te a
felesége vagy; hogy követhetném hát el
ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkez-
ném az Isten ellen?

1 Mózes 39:9

26. És monda Isten: Teremtsünk em-
bert a mi képünkre és hasonlatosságunk-
ra; és uralkodjék a tenger halain, az ég
madarain, a barmokon, mind az egész
földön, és a földön csúszó-mászó min-
denféle állatokon.

27. Teremté tehát Isten az embert az Œ
képére, Isten képére teremté Œt: férfiúvá
és asszonynyá teremté Œket.

1 Mózes 1:26–27

22. Ekkor megmutatta az Úr nekem,
Ábrahámnak, a szellemi lényeket, akik
még a világ teremtése elŒtt keletkeztek,
és közöttük sokan voltak nemesek és
nagyok.

23. És Isten látta ezeket a lelkeket,
hogy azok jók voltak, és Œ a körükben állt
és így szólt: Ezeket akarom kormány-
zóimmá tenni; mert Œ e szellemek között
állt és látta, hogy azok jók; és így szólt
hozzám: Ábrahám, te ezek egyike vagy, te
kiválasztattál, mielŒtt még megszülettél.

Ábrahám 3:22–23

18. És az Úr Sionnak nevezte népét,
mert azok egy szív és egy szellem voltak
és igazságosságban éltek egymás mellett;
és nem akadt szegény közöttük.

Mózes 7:18

39. Mert lásd, ez mıvem és dicsŒsé-
gem, hogy létrehozzam az ember halha-
tatlanságát és örök életét.

Mózes 1:39

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

Józsué 1:8

3. Sógorságot se szerezz Œ velök, a le-
ányodat se adjad az Œ fioknak, és az Œ
leányukat se vegyed a te fiadnak;

4. Mert elpártoltatja a te fiadat én
tŒlem, és idegen isteneknek szolgálnak;
és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és
hamar kipusztít titeket.

5 Mózes 7:3–4

18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne
tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd
felebarátodat, mint magadat. Én vagyok
az Úr.

3 Mózes 19:18

11. Az Úr pedig beszéle Mózessel szín-
rŒl színre, a mint szokott ember szólani
az Œ barátjával; és mikor Mózes a táborba
visszatére, az Œ szolgája az ifjú Józsué,
Núnnak fia, nem távozék el a sátorból.

2 Mózes 33:11

3. Ne legyenek neked idegen isteneid
én elŒttem.

4. Ne csinálj magadnak faragott képet,
és semmi hasonlót azokhoz, a melyek
fenn az égben, vagy a melyek alant a föl-
dön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt
vannak.

7. Az Úrnak a te Istenednek nevét
hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az
Úr büntetés nélkül, a ki az Œ nevét hiába
felveszi.

8. Megemlékezzél a szombatnapról,
hogy megszenteljed azt.

12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy
hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az
Úr a te Istened ád te néked.

13. Ne ölj.
14. Ne paráználkodjál.
15. Ne lopj.
16. Ne tégy a te felebarátod ellen

hamis tanúbizonyságot.
17. Ne kíván[j semmit, ami nem a tiéd].

2 Mózes 20:3–17

5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes
elmédbŒl; a magad értelmére pedig ne
támaszkodjál.

6. Minden te útaidban megismerd Œt;
akkor Œ igazgatja a te útaidat.

Példabeszédek 3:5–6

3. Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És
kicsoda áll meg az Œ szent helyén?

4. Az ártatlan kezı és tiszta szívı, a ki
nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem
esküszik meg csalárdságra.

Zsoltárok 24:3–4

25. Mert én tudom, hogy az én meg-
váltóm él, és utoljára az én porom felett
megáll.

26. És miután ezt a bŒrömet megrág-
ják, testemben látom meg az Istent.

Jób 19:25–26

7. Az Úr azonban monda Sámuelnek:
Ne nézd az Œ külsŒjét, se termetének
nagyságát, mert megvetettem Œt. Mert az
Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az
ember azt nézi, a mi szeme elŒtt van, de
az Úr azt nézi, mi a szívben van.

1 Sámuel 16:7

15. Hogyha pedig rossznak látjátok
azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasz-
szatok magatoknak még ma, a kit szolgál-
jatok; akár azokat az isteneket, a kiknek
a ti atyáitok szolgáltak, a míg túl valának
a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit,
a kiknek földjén lakoztok: én azonban és
az én házam Szentlélek Úrnak szolgá-
lunk.

Józsué 24:15

16. Ímé, én sok halász után küldök, ezt
mondja az Úr, hogy halászszák ki Œket;
azután pedig elküldök sok vadász után,
hogy vadászszák ki Œket minden hegybŒl,
minden halomból és a sziklák hasadé-
kaiból is.

Jeremiás 16:16

8. Mert nem az én gondolataim a ti
gondolataitok, és nem a ti útaitok az én
útaim, így szól az Úr!

9. Mert a mint magasabbak az egek a
földnél, akképen magasabbak az én
útaim útaitoknál, és gondolataim gondo-
lataitoknál!

Ésaiás 55:8–9

3. Útált és az emberektŒl elhagyott
volt, fájdalmak férfia és betegség is-
merŒje! mint a ki elŒl orczánkat elrejtjük,
útált volt, és nem gondoltunk vele.

4. Pedig betegségeinket Œ viselte, és
fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük,
hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik
IstentŒl!

5. És Œ megsebesíttetett bıneinkért,
megrontatott a mi vétkeinkért, békes-
ségünknek büntetése rajta van, és az Œ
sebeivel gyógyulánk meg.

Ésaiás 53:3–5

13. És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal
közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel
engem, szíve pedig távol van tŒlem, úgy
hogy irántam való félelmök betanított
emberi parancsolat lŒn:

14. Ezért én is csodásan cselekszem
ismét ezzel a néppel, nagyon csodálato-
san, és bölcseinek bölcsessége elvész, és
értelmeseinek értelme eltınik.

Ésaiás 29:13–14

18. No jertek, törvénykezzünk, azt
mondja az Úr! ha bıneitek skárlátpiro-
sak, hófehérek lesznek, és ha vérszínıek,
mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint
a gyapjú.

Ésaiás 1:18

5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a
prófétát, mielŒtt eljön az Úrnak nagy és
félelmetes napja.

6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja,
a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne
jŒjjek és meg nem verjem e földet átok-
kal.

Malakiás 4:5–6

8. Avagy az ember csalhatja-é az
Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt
mondjátok: Mivel csalunk téged? A tized-
del és az áldozni valóval.

9. Átokkal vagytok elátkozva, mégis
csaltok engem: a nép egészben!

10. Hozzátok be a tizedet mind az én
tárházamba, hogy legyen ennivaló az én
házamban, és ezzel próbáljatok meg
engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha
nem nyitom meg néktek az egek csator-
náit, és ha nem árasztok reátok áldást
bŒségesen.

Malakiás 3:8–10

7. Mert semmit sem cselekszik az én
Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát
az Œ szolgáinak, a prófétáknak.

Ámós 3:7

44. És azoknak a királyoknak idejében
támaszt az egek Istene birodalmat, mely
soha örökké meg nem romol, és ez a biro-
dalom más népre nem száll át, hanem
szétzúzza és elrontja mindazokat a biro-
dalmakat, maga pedig megáll örökké.

45. Minthogy láttad, hogy a hegyrŒl kŒ
szakad vala le kéz érintése nélkül, és szét-
zúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és
aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a
királynak, a mi majd ezután lészen; és
igaz az álom, és bizonyos annak értelme.

Dániel 2:44–45

15. És lŒn az Úr beszéde hozzám,
mondván:

16. És te, embernek fia, végy magad-
nak fát, és írd ezt reá: Júdáé és Izráel
fiaié, az Œ társaié; és végy egy másik fát,
és írd ezt reá: Józsefé, Efraim fája és az
egész Izráel házáé, az Œ társaié.

17. És tedd együvé azokat, egyiket a
másikhoz egy fává, hogy egygyé legyenek
kezedben.

Ezékiel 37:15–17

9. Senki sincs nálamnál nagyobb az Œ
házában; és tŒlem semmit sem tiltott
meg, hanem csak téged, mivelhogy te a
felesége vagy; hogy követhetném hát el
ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkez-
ném az Isten ellen?

1 Mózes 39:9

26. És monda Isten: Teremtsünk em-
bert a mi képünkre és hasonlatosságunk-
ra; és uralkodjék a tenger halain, az ég
madarain, a barmokon, mind az egész
földön, és a földön csúszó-mászó min-
denféle állatokon.

27. Teremté tehát Isten az embert az Œ
képére, Isten képére teremté Œt: férfiúvá
és asszonynyá teremté Œket.

1 Mózes 1:26–27

22. Ekkor megmutatta az Úr nekem,
Ábrahámnak, a szellemi lényeket, akik
még a világ teremtése elŒtt keletkeztek,
és közöttük sokan voltak nemesek és
nagyok.

23. És Isten látta ezeket a lelkeket,
hogy azok jók voltak, és Œ a körükben állt
és így szólt: Ezeket akarom kormány-
zóimmá tenni; mert Œ e szellemek között
állt és látta, hogy azok jók; és így szólt
hozzám: Ábrahám, te ezek egyike vagy, te
kiválasztattál, mielŒtt még megszülettél.

Ábrahám 3:22–23

18. És az Úr Sionnak nevezte népét,
mert azok egy szív és egy szellem voltak
és igazságosságban éltek egymás mellett;
és nem akadt szegény közöttük.

Mózes 7:18

39. Mert lásd, ez mıvem és dicsŒsé-
gem, hogy létrehozzam az ember halha-
tatlanságát és örök életét.

Mózes 1:39

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

Józsué 1:8

3. Sógorságot se szerezz Œ velök, a le-
ányodat se adjad az Œ fioknak, és az Œ
leányukat se vegyed a te fiadnak;

4. Mert elpártoltatja a te fiadat én
tŒlem, és idegen isteneknek szolgálnak;
és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és
hamar kipusztít titeket.

5 Mózes 7:3–4

18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne
tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd
felebarátodat, mint magadat. Én vagyok
az Úr.

3 Mózes 19:18

11. Az Úr pedig beszéle Mózessel szín-
rŒl színre, a mint szokott ember szólani
az Œ barátjával; és mikor Mózes a táborba
visszatére, az Œ szolgája az ifjú Józsué,
Núnnak fia, nem távozék el a sátorból.

2 Mózes 33:11

3. Ne legyenek neked idegen isteneid
én elŒttem.

4. Ne csinálj magadnak faragott képet,
és semmi hasonlót azokhoz, a melyek
fenn az égben, vagy a melyek alant a föl-
dön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt
vannak.

7. Az Úrnak a te Istenednek nevét
hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az
Úr büntetés nélkül, a ki az Œ nevét hiába
felveszi.

8. Megemlékezzél a szombatnapról,
hogy megszenteljed azt.

12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy
hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az
Úr a te Istened ád te néked.

13. Ne ölj.
14. Ne paráználkodjál.
15. Ne lopj.
16. Ne tégy a te felebarátod ellen

hamis tanúbizonyságot.
17. Ne kíván[j semmit, ami nem a tiéd].

2 Mózes 20:3–17

5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes
elmédbŒl; a magad értelmére pedig ne
támaszkodjál.

6. Minden te útaidban megismerd Œt;
akkor Œ igazgatja a te útaidat.

Példabeszédek 3:5–6

3. Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És
kicsoda áll meg az Œ szent helyén?

4. Az ártatlan kezı és tiszta szívı, a ki
nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem
esküszik meg csalárdságra.

Zsoltárok 24:3–4

25. Mert én tudom, hogy az én meg-
váltóm él, és utoljára az én porom felett
megáll.

26. És miután ezt a bŒrömet megrág-
ják, testemben látom meg az Istent.

Jób 19:25–26

7. Az Úr azonban monda Sámuelnek:
Ne nézd az Œ külsŒjét, se termetének
nagyságát, mert megvetettem Œt. Mert az
Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az
ember azt nézi, a mi szeme elŒtt van, de
az Úr azt nézi, mi a szívben van.

1 Sámuel 16:7

15. Hogyha pedig rossznak látjátok
azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasz-
szatok magatoknak még ma, a kit szolgál-
jatok; akár azokat az isteneket, a kiknek
a ti atyáitok szolgáltak, a míg túl valának
a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit,
a kiknek földjén lakoztok: én azonban és
az én házam Szentlélek Úrnak szolgá-
lunk.

Józsué 24:15

16. Ímé, én sok halász után küldök, ezt
mondja az Úr, hogy halászszák ki Œket;
azután pedig elküldök sok vadász után,
hogy vadászszák ki Œket minden hegybŒl,
minden halomból és a sziklák hasadé-
kaiból is.

Jeremiás 16:16

8. Mert nem az én gondolataim a ti
gondolataitok, és nem a ti útaitok az én
útaim, így szól az Úr!

9. Mert a mint magasabbak az egek a
földnél, akképen magasabbak az én
útaim útaitoknál, és gondolataim gondo-
lataitoknál!

Ésaiás 55:8–9

3. Útált és az emberektŒl elhagyott
volt, fájdalmak férfia és betegség is-
merŒje! mint a ki elŒl orczánkat elrejtjük,
útált volt, és nem gondoltunk vele.

4. Pedig betegségeinket Œ viselte, és
fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük,
hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik
IstentŒl!

5. És Œ megsebesíttetett bıneinkért,
megrontatott a mi vétkeinkért, békes-
ségünknek büntetése rajta van, és az Œ
sebeivel gyógyulánk meg.

Ésaiás 53:3–5

13. És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal
közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel
engem, szíve pedig távol van tŒlem, úgy
hogy irántam való félelmök betanított
emberi parancsolat lŒn:

14. Ezért én is csodásan cselekszem
ismét ezzel a néppel, nagyon csodálato-
san, és bölcseinek bölcsessége elvész, és
értelmeseinek értelme eltınik.

Ésaiás 29:13–14

18. No jertek, törvénykezzünk, azt
mondja az Úr! ha bıneitek skárlátpiro-
sak, hófehérek lesznek, és ha vérszínıek,
mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint
a gyapjú.

Ésaiás 1:18

5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a
prófétát, mielŒtt eljön az Úrnak nagy és
félelmetes napja.

6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja,
a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne
jŒjjek és meg nem verjem e földet átok-
kal.

Malakiás 4:5–6

8. Avagy az ember csalhatja-é az
Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt
mondjátok: Mivel csalunk téged? A tized-
del és az áldozni valóval.

9. Átokkal vagytok elátkozva, mégis
csaltok engem: a nép egészben!

10. Hozzátok be a tizedet mind az én
tárházamba, hogy legyen ennivaló az én
házamban, és ezzel próbáljatok meg
engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha
nem nyitom meg néktek az egek csator-
náit, és ha nem árasztok reátok áldást
bŒségesen.

Malakiás 3:8–10

7. Mert semmit sem cselekszik az én
Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát
az Œ szolgáinak, a prófétáknak.

Ámós 3:7

44. És azoknak a királyoknak idejében
támaszt az egek Istene birodalmat, mely
soha örökké meg nem romol, és ez a biro-
dalom más népre nem száll át, hanem
szétzúzza és elrontja mindazokat a biro-
dalmakat, maga pedig megáll örökké.

45. Minthogy láttad, hogy a hegyrŒl kŒ
szakad vala le kéz érintése nélkül, és szét-
zúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és
aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a
királynak, a mi majd ezután lészen; és
igaz az álom, és bizonyos annak értelme.

Dániel 2:44–45

15. És lŒn az Úr beszéde hozzám,
mondván:

16. És te, embernek fia, végy magad-
nak fát, és írd ezt reá: Júdáé és Izráel
fiaié, az Œ társaié; és végy egy másik fát,
és írd ezt reá: Józsefé, Efraim fája és az
egész Izráel házáé, az Œ társaié.

17. És tedd együvé azokat, egyiket a
másikhoz egy fává, hogy egygyé legyenek
kezedben.

Ezékiel 37:15–17

9. Senki sincs nálamnál nagyobb az Œ
házában; és tŒlem semmit sem tiltott
meg, hanem csak téged, mivelhogy te a
felesége vagy; hogy követhetném hát el
ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkez-
ném az Isten ellen?

1 Mózes 39:9

26. És monda Isten: Teremtsünk em-
bert a mi képünkre és hasonlatosságunk-
ra; és uralkodjék a tenger halain, az ég
madarain, a barmokon, mind az egész
földön, és a földön csúszó-mászó min-
denféle állatokon.

27. Teremté tehát Isten az embert az Œ
képére, Isten képére teremté Œt: férfiúvá
és asszonynyá teremté Œket.

1 Mózes 1:26–27

22. Ekkor megmutatta az Úr nekem,
Ábrahámnak, a szellemi lényeket, akik
még a világ teremtése elŒtt keletkeztek,
és közöttük sokan voltak nemesek és
nagyok.

23. És Isten látta ezeket a lelkeket,
hogy azok jók voltak, és Œ a körükben állt
és így szólt: Ezeket akarom kormány-
zóimmá tenni; mert Œ e szellemek között
állt és látta, hogy azok jók; és így szólt
hozzám: Ábrahám, te ezek egyike vagy, te
kiválasztattál, mielŒtt még megszülettél.

Ábrahám 3:22–23

18. És az Úr Sionnak nevezte népét,
mert azok egy szív és egy szellem voltak
és igazságosságban éltek egymás mellett;
és nem akadt szegény közöttük.

Mózes 7:18

39. Mert lásd, ez mıvem és dicsŒsé-
gem, hogy létrehozzam az ember halha-
tatlanságát és örök életét.

Mózes 1:39

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

Józsué 1:8

3. Sógorságot se szerezz Œ velök, a le-
ányodat se adjad az Œ fioknak, és az Œ
leányukat se vegyed a te fiadnak;

4. Mert elpártoltatja a te fiadat én
tŒlem, és idegen isteneknek szolgálnak;
és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és
hamar kipusztít titeket.

5 Mózes 7:3–4

18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne
tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd
felebarátodat, mint magadat. Én vagyok
az Úr.

3 Mózes 19:18

11. Az Úr pedig beszéle Mózessel szín-
rŒl színre, a mint szokott ember szólani
az Œ barátjával; és mikor Mózes a táborba
visszatére, az Œ szolgája az ifjú Józsué,
Núnnak fia, nem távozék el a sátorból.

2 Mózes 33:11

3. Ne legyenek neked idegen isteneid
én elŒttem.

4. Ne csinálj magadnak faragott képet,
és semmi hasonlót azokhoz, a melyek
fenn az égben, vagy a melyek alant a föl-
dön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt
vannak.

7. Az Úrnak a te Istenednek nevét
hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az
Úr büntetés nélkül, a ki az Œ nevét hiába
felveszi.

8. Megemlékezzél a szombatnapról,
hogy megszenteljed azt.

12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy
hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az
Úr a te Istened ád te néked.

13. Ne ölj.
14. Ne paráználkodjál.
15. Ne lopj.
16. Ne tégy a te felebarátod ellen

hamis tanúbizonyságot.
17. Ne kíván[j semmit, ami nem a tiéd].

2 Mózes 20:3–17

5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes
elmédbŒl; a magad értelmére pedig ne
támaszkodjál.

6. Minden te útaidban megismerd Œt;
akkor Œ igazgatja a te útaidat.

Példabeszédek 3:5–6

3. Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És
kicsoda áll meg az Œ szent helyén?

4. Az ártatlan kezı és tiszta szívı, a ki
nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem
esküszik meg csalárdságra.

Zsoltárok 24:3–4

25. Mert én tudom, hogy az én meg-
váltóm él, és utoljára az én porom felett
megáll.

26. És miután ezt a bŒrömet megrág-
ják, testemben látom meg az Istent.

Jób 19:25–26

7. Az Úr azonban monda Sámuelnek:
Ne nézd az Œ külsŒjét, se termetének
nagyságát, mert megvetettem Œt. Mert az
Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az
ember azt nézi, a mi szeme elŒtt van, de
az Úr azt nézi, mi a szívben van.

1 Sámuel 16:7

15. Hogyha pedig rossznak látjátok
azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasz-
szatok magatoknak még ma, a kit szolgál-
jatok; akár azokat az isteneket, a kiknek
a ti atyáitok szolgáltak, a míg túl valának
a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit,
a kiknek földjén lakoztok: én azonban és
az én házam Szentlélek Úrnak szolgá-
lunk.

Józsué 24:15

16. Ímé, én sok halász után küldök, ezt
mondja az Úr, hogy halászszák ki Œket;
azután pedig elküldök sok vadász után,
hogy vadászszák ki Œket minden hegybŒl,
minden halomból és a sziklák hasadé-
kaiból is.

Jeremiás 16:16

8. Mert nem az én gondolataim a ti
gondolataitok, és nem a ti útaitok az én
útaim, így szól az Úr!

9. Mert a mint magasabbak az egek a
földnél, akképen magasabbak az én
útaim útaitoknál, és gondolataim gondo-
lataitoknál!

Ésaiás 55:8–9

3. Útált és az emberektŒl elhagyott
volt, fájdalmak férfia és betegség is-
merŒje! mint a ki elŒl orczánkat elrejtjük,
útált volt, és nem gondoltunk vele.

4. Pedig betegségeinket Œ viselte, és
fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük,
hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik
IstentŒl!

5. És Œ megsebesíttetett bıneinkért,
megrontatott a mi vétkeinkért, békes-
ségünknek büntetése rajta van, és az Œ
sebeivel gyógyulánk meg.

Ésaiás 53:3–5

13. És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal
közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel
engem, szíve pedig távol van tŒlem, úgy
hogy irántam való félelmök betanított
emberi parancsolat lŒn:

14. Ezért én is csodásan cselekszem
ismét ezzel a néppel, nagyon csodálato-
san, és bölcseinek bölcsessége elvész, és
értelmeseinek értelme eltınik.

Ésaiás 29:13–14

18. No jertek, törvénykezzünk, azt
mondja az Úr! ha bıneitek skárlátpiro-
sak, hófehérek lesznek, és ha vérszínıek,
mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint
a gyapjú.

Ésaiás 1:18

5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a
prófétát, mielŒtt eljön az Úrnak nagy és
félelmetes napja.

6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja,
a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne
jŒjjek és meg nem verjem e földet átok-
kal.

Malakiás 4:5–6

8. Avagy az ember csalhatja-é az
Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt
mondjátok: Mivel csalunk téged? A tized-
del és az áldozni valóval.

9. Átokkal vagytok elátkozva, mégis
csaltok engem: a nép egészben!

10. Hozzátok be a tizedet mind az én
tárházamba, hogy legyen ennivaló az én
házamban, és ezzel próbáljatok meg
engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha
nem nyitom meg néktek az egek csator-
náit, és ha nem árasztok reátok áldást
bŒségesen.

Malakiás 3:8–10

7. Mert semmit sem cselekszik az én
Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát
az Œ szolgáinak, a prófétáknak.

Ámós 3:7

44. És azoknak a királyoknak idejében
támaszt az egek Istene birodalmat, mely
soha örökké meg nem romol, és ez a biro-
dalom más népre nem száll át, hanem
szétzúzza és elrontja mindazokat a biro-
dalmakat, maga pedig megáll örökké.

45. Minthogy láttad, hogy a hegyrŒl kŒ
szakad vala le kéz érintése nélkül, és szét-
zúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és
aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a
királynak, a mi majd ezután lészen; és
igaz az álom, és bizonyos annak értelme.

Dániel 2:44–45

15. És lŒn az Úr beszéde hozzám,
mondván:

16. És te, embernek fia, végy magad-
nak fát, és írd ezt reá: Júdáé és Izráel
fiaié, az Œ társaié; és végy egy másik fát,
és írd ezt reá: Józsefé, Efraim fája és az
egész Izráel házáé, az Œ társaié.

17. És tedd együvé azokat, egyiket a
másikhoz egy fává, hogy egygyé legyenek
kezedben.

Ezékiel 37:15–17
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Zsoltárok 24:3–4
Ártatlan kéz, tiszta szív

Történelmi háttér
A zsoltáríró az egyik Istent dicsőítő 
zsoltárában (énekében) feltette a kérdést, 
hogy kicsoda érdemes arra, hogy olyan 
szent helyeken álljon, mint a templomok.

Tan vagy tantétel
Ha megbánjuk bűneinket és tisztán éljük 
az életünket, akkor érdemesek vagyunk a 
templomi szertartások elnyerésére és arra, 
hogy belépjünk a celesztiális királyságba.

Alkalmazás
Mit tehetsz azért, hogy tiszta és szeplőtlen 
légy a média és más technológiák haszná-
lata során? Ha teheted, tervezd el, hogy 
rendszeresen ellátogatsz a templomba.

Zsoltárok 119:105
Az Úr igéje lámpás a lábaimnak.

Történelmi háttér
Egy Isten törvényéről szóló zsoltárban 
(énekben) a zsoltáríró Isten igéjét a fény-
hez hasonlította, mely vezet bennünket az 
élet ösvényén.

Tan vagy tantétel
Isten igéje iránymutatást ad az életünkre.

Alkalmazás
A szentírások és az élő próféták szavainak 
tanulmányozásával keress válaszokat a 
kérdéseidre, és útmutatást az életedre.

Zsoltárok 127:3
Az Úrnak öröksége a gyermekek.

Történelmi háttér
Egy zsoltár (ének) Isten áldásairól azt ta-
nítja, hogy a gyermekek becses ajándékok 
Istentől.

Tan vagy tantétel
A gyermekeket becsben kell tartani, mert 
ők Isten ajándékai.

Alkalmazás
Hogyan készülsz fel már most a szent 
felelősségre, hogy egyszer majd a saját 
gyermekeidet neveld és róluk gondos-
kodj?

Példabeszédek 3:5–6
Bízz az Úrban.

Történelmi háttér
A Példabeszédek könyve olyan evangéli-
umi tantételeket, verseket és példázatokat 
tartalmaz, melyek az igazlelkű életre 
ösztönöznek.

Tan vagy tantétel
Ha a teljes bizalmunkat Istenbe helyez-
zük, Ő vezet majd az életünk során.

Alkalmazás
Hogyan tudod magad jobban rábízni 
az Úrra, és kevésbé a saját értelmedre? 
Ahogy megtanulod még inkább az Úrba 
vetni a bizalmad, hogyan kapsz az életed-
ben még istenibb útmutatást és célt?

Ésaiás 1:18
Ha bűneitek skarlátpirosak…

Történelmi háttér
Ésaiás prófétán keresztül az Úr arra 
biztatta gyermekeit, hogy bánják meg 
bűneiket és váljanak tisztává.

Tan vagy tantétel
Amikor megbánjuk bűneinket, Jézus 
Krisztus vére megtisztít bennünket a 
bűneinktől, és teljes megbocsátást kap-
hatunk.

Alkalmazás
Ha van megoldatlan bűnöd, gyakorold a 
hited, hogy tovább haladhass a bűnbánat 
folyamatában.

Ésaiás 5:20
Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mond-
ják.

Történelmi háttér
Ésaiás figyelmeztette Izráel gyermekeit a 
bánatra és szenvedésre, melyet hamislel-
kűségük miatt vonnak magukra.

Tan vagy tantétel
Boldogtalanságot eredményez az, mikor 
az emberek a gonoszt jónak állítják be, a 
jót pedig gonosznak nevezik.

Alkalmazás
Mikor láttad azt, hogy a média a gonoszt 
jónak, a jót pedig gonosznak mutatja be? 
Hogyan kerülheted el azt, hogy téged is 
megtévesszenek a világ hamis filozófiái?

Ésaiás 29:13–14
Egy bámulatos mű és csoda.

Történelmi háttér
Ésaiás megjövendölte, hogy az Úr az 
utolsó napokban, a hitehagyás időszakát 
követően visszaállítja az evangéliumot.

Tan vagy tantétel
Az evangélium visszaállítása egy 
bámulatos mű, mely kijavítja a helytelen 
tanokat, és szembe helyezkedik a világ 
bölcsességével.

Alkalmazás
Hogyan segített közelebb kerülnöd az 
Úrhoz a visszaállított evangélium?

Ésaiás 53:3–5
Jézus Krisztus viselte fájdalmainkat és 
szenvedett a bűneinkért.

Történelmi háttér
Ésaiás Jézus Krisztus életéről és engesz-
telő küldetéséről prédikált az Úr születése 
előtt mintegy 700 évvel.

Tan vagy tantétel
Jézus Krisztus szenvedett a bűneinkért 
és a bánatunkért; az engesztelés által 
bűnbocsánatot nyerhetünk és meggyó-
gyulhatunk.

Alkalmazás
Mikor érezted az engesztelés gyógyító 
erejét? Írd le a naplódba, vagy oszd meg 
valakivel az érzéseidet Jézus Krisztusról 
és az Ő engeszteléséről.

Ésaiás 58:6–7
A böjt törvénye

Történelmi háttér
Miután Ésaiás próféta meghatározta, 
hogy az emberek milyen módokon mu-
lasztják el a böjt törvénye szerinti életet, a 
böjt valódi céljáról és áldásairól tanította 
őket.

Tan vagy tantétel
A böjtölés segít magunkat vagy másokat 
megszabadítani a terhektől és gondos-
kodni a szegényekről.

Alkalmazás
Mikor részesültél már a böjt áldásaiban? 
A böjt alkalmával határozd el, hogy vala-
milyen konkrét célért böjtölj.

Ésaiás 58:13–14
A sabbat az Úr szent napja.

Történelmi háttér
Ésaiás próféta utasította az embereket, 
hogy szenteljék meg a sabbatnapot, és 
azokról az áldásokról tanított, melyek a 
sabbat napjának megtartásából származ-
nak.

Tan vagy tantétel
Ha tiszteljük Istent azzal, hogy az Ő aka-
ratára törekszünk a sabbatnapon, akkor 
boldogulni fogunk.

Alkalmazás
Értékeld ki, hogy mennyire tartod meg 
a sabbatnapot, és állapítsd meg, hogy 
a sabbatnapi tevékenységeiddel Istent 
tiszteled- e. Igyekezz jobban szolgálni és 
tisztelni Istent az Ő szent napján.



9. Senki sincs nálamnál nagyobb az Œ
házában; és tŒlem semmit sem tiltott
meg, hanem csak téged, mivelhogy te a
felesége vagy; hogy követhetném hát el
ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkez-
ném az Isten ellen?

1 Mózes 39:9

26. És monda Isten: Teremtsünk em-
bert a mi képünkre és hasonlatosságunk-
ra; és uralkodjék a tenger halain, az ég
madarain, a barmokon, mind az egész
földön, és a földön csúszó-mászó min-
denféle állatokon.

27. Teremté tehát Isten az embert az Œ
képére, Isten képére teremté Œt: férfiúvá
és asszonynyá teremté Œket.

1 Mózes 1:26–27

22. Ekkor megmutatta az Úr nekem,
Ábrahámnak, a szellemi lényeket, akik
még a világ teremtése elŒtt keletkeztek,
és közöttük sokan voltak nemesek és
nagyok.

23. És Isten látta ezeket a lelkeket,
hogy azok jók voltak, és Œ a körükben állt
és így szólt: Ezeket akarom kormány-
zóimmá tenni; mert Œ e szellemek között
állt és látta, hogy azok jók; és így szólt
hozzám: Ábrahám, te ezek egyike vagy, te
kiválasztattál, mielŒtt még megszülettél.

Ábrahám 3:22–23

18. És az Úr Sionnak nevezte népét,
mert azok egy szív és egy szellem voltak
és igazságosságban éltek egymás mellett;
és nem akadt szegény közöttük.

Mózes 7:18

39. Mert lásd, ez mıvem és dicsŒsé-
gem, hogy létrehozzam az ember halha-
tatlanságát és örök életét.

Mózes 1:39

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

Józsué 1:8

3. Sógorságot se szerezz Œ velök, a le-
ányodat se adjad az Œ fioknak, és az Œ
leányukat se vegyed a te fiadnak;

4. Mert elpártoltatja a te fiadat én
tŒlem, és idegen isteneknek szolgálnak;
és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és
hamar kipusztít titeket.

5 Mózes 7:3–4

18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne
tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd
felebarátodat, mint magadat. Én vagyok
az Úr.

3 Mózes 19:18

11. Az Úr pedig beszéle Mózessel szín-
rŒl színre, a mint szokott ember szólani
az Œ barátjával; és mikor Mózes a táborba
visszatére, az Œ szolgája az ifjú Józsué,
Núnnak fia, nem távozék el a sátorból.

2 Mózes 33:11

3. Ne legyenek neked idegen isteneid
én elŒttem.

4. Ne csinálj magadnak faragott képet,
és semmi hasonlót azokhoz, a melyek
fenn az égben, vagy a melyek alant a föl-
dön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt
vannak.

7. Az Úrnak a te Istenednek nevét
hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az
Úr büntetés nélkül, a ki az Œ nevét hiába
felveszi.

8. Megemlékezzél a szombatnapról,
hogy megszenteljed azt.

12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy
hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az
Úr a te Istened ád te néked.

13. Ne ölj.
14. Ne paráználkodjál.
15. Ne lopj.
16. Ne tégy a te felebarátod ellen

hamis tanúbizonyságot.
17. Ne kíván[j semmit, ami nem a tiéd].

2 Mózes 20:3–17

5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes
elmédbŒl; a magad értelmére pedig ne
támaszkodjál.

6. Minden te útaidban megismerd Œt;
akkor Œ igazgatja a te útaidat.

Példabeszédek 3:5–6

3. Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És
kicsoda áll meg az Œ szent helyén?

4. Az ártatlan kezı és tiszta szívı, a ki
nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem
esküszik meg csalárdságra.

Zsoltárok 24:3–4

25. Mert én tudom, hogy az én meg-
váltóm él, és utoljára az én porom felett
megáll.

26. És miután ezt a bŒrömet megrág-
ják, testemben látom meg az Istent.

Jób 19:25–26

7. Az Úr azonban monda Sámuelnek:
Ne nézd az Œ külsŒjét, se termetének
nagyságát, mert megvetettem Œt. Mert az
Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az
ember azt nézi, a mi szeme elŒtt van, de
az Úr azt nézi, mi a szívben van.

1 Sámuel 16:7

15. Hogyha pedig rossznak látjátok
azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasz-
szatok magatoknak még ma, a kit szolgál-
jatok; akár azokat az isteneket, a kiknek
a ti atyáitok szolgáltak, a míg túl valának
a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit,
a kiknek földjén lakoztok: én azonban és
az én házam Szentlélek Úrnak szolgá-
lunk.

Józsué 24:15

16. Ímé, én sok halász után küldök, ezt
mondja az Úr, hogy halászszák ki Œket;
azután pedig elküldök sok vadász után,
hogy vadászszák ki Œket minden hegybŒl,
minden halomból és a sziklák hasadé-
kaiból is.

Jeremiás 16:16

8. Mert nem az én gondolataim a ti
gondolataitok, és nem a ti útaitok az én
útaim, így szól az Úr!

9. Mert a mint magasabbak az egek a
földnél, akképen magasabbak az én
útaim útaitoknál, és gondolataim gondo-
lataitoknál!

Ésaiás 55:8–9

3. Útált és az emberektŒl elhagyott
volt, fájdalmak férfia és betegség is-
merŒje! mint a ki elŒl orczánkat elrejtjük,
útált volt, és nem gondoltunk vele.

4. Pedig betegségeinket Œ viselte, és
fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük,
hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik
IstentŒl!

5. És Œ megsebesíttetett bıneinkért,
megrontatott a mi vétkeinkért, békes-
ségünknek büntetése rajta van, és az Œ
sebeivel gyógyulánk meg.

Ésaiás 53:3–5

13. És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal
közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel
engem, szíve pedig távol van tŒlem, úgy
hogy irántam való félelmök betanított
emberi parancsolat lŒn:

14. Ezért én is csodásan cselekszem
ismét ezzel a néppel, nagyon csodálato-
san, és bölcseinek bölcsessége elvész, és
értelmeseinek értelme eltınik.

Ésaiás 29:13–14

18. No jertek, törvénykezzünk, azt
mondja az Úr! ha bıneitek skárlátpiro-
sak, hófehérek lesznek, és ha vérszínıek,
mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint
a gyapjú.

Ésaiás 1:18

5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a
prófétát, mielŒtt eljön az Úrnak nagy és
félelmetes napja.

6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja,
a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne
jŒjjek és meg nem verjem e földet átok-
kal.

Malakiás 4:5–6

8. Avagy az ember csalhatja-é az
Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt
mondjátok: Mivel csalunk téged? A tized-
del és az áldozni valóval.

9. Átokkal vagytok elátkozva, mégis
csaltok engem: a nép egészben!

10. Hozzátok be a tizedet mind az én
tárházamba, hogy legyen ennivaló az én
házamban, és ezzel próbáljatok meg
engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha
nem nyitom meg néktek az egek csator-
náit, és ha nem árasztok reátok áldást
bŒségesen.

Malakiás 3:8–10

7. Mert semmit sem cselekszik az én
Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát
az Œ szolgáinak, a prófétáknak.

Ámós 3:7

44. És azoknak a királyoknak idejében
támaszt az egek Istene birodalmat, mely
soha örökké meg nem romol, és ez a biro-
dalom más népre nem száll át, hanem
szétzúzza és elrontja mindazokat a biro-
dalmakat, maga pedig megáll örökké.

45. Minthogy láttad, hogy a hegyrŒl kŒ
szakad vala le kéz érintése nélkül, és szét-
zúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és
aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a
királynak, a mi majd ezután lészen; és
igaz az álom, és bizonyos annak értelme.

Dániel 2:44–45

15. És lŒn az Úr beszéde hozzám,
mondván:

16. És te, embernek fia, végy magad-
nak fát, és írd ezt reá: Júdáé és Izráel
fiaié, az Œ társaié; és végy egy másik fát,
és írd ezt reá: Józsefé, Efraim fája és az
egész Izráel házáé, az Œ társaié.

17. És tedd együvé azokat, egyiket a
másikhoz egy fává, hogy egygyé legyenek
kezedben.

Ezékiel 37:15–17

9. Senki sincs nálamnál nagyobb az Œ
házában; és tŒlem semmit sem tiltott
meg, hanem csak téged, mivelhogy te a
felesége vagy; hogy követhetném hát el
ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkez-
ném az Isten ellen?

1 Mózes 39:9

26. És monda Isten: Teremtsünk em-
bert a mi képünkre és hasonlatosságunk-
ra; és uralkodjék a tenger halain, az ég
madarain, a barmokon, mind az egész
földön, és a földön csúszó-mászó min-
denféle állatokon.

27. Teremté tehát Isten az embert az Œ
képére, Isten képére teremté Œt: férfiúvá
és asszonynyá teremté Œket.

1 Mózes 1:26–27

22. Ekkor megmutatta az Úr nekem,
Ábrahámnak, a szellemi lényeket, akik
még a világ teremtése elŒtt keletkeztek,
és közöttük sokan voltak nemesek és
nagyok.

23. És Isten látta ezeket a lelkeket,
hogy azok jók voltak, és Œ a körükben állt
és így szólt: Ezeket akarom kormány-
zóimmá tenni; mert Œ e szellemek között
állt és látta, hogy azok jók; és így szólt
hozzám: Ábrahám, te ezek egyike vagy, te
kiválasztattál, mielŒtt még megszülettél.

Ábrahám 3:22–23

18. És az Úr Sionnak nevezte népét,
mert azok egy szív és egy szellem voltak
és igazságosságban éltek egymás mellett;
és nem akadt szegény közöttük.

Mózes 7:18

39. Mert lásd, ez mıvem és dicsŒsé-
gem, hogy létrehozzam az ember halha-
tatlanságát és örök életét.

Mózes 1:39

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

Józsué 1:8

3. Sógorságot se szerezz Œ velök, a le-
ányodat se adjad az Œ fioknak, és az Œ
leányukat se vegyed a te fiadnak;

4. Mert elpártoltatja a te fiadat én
tŒlem, és idegen isteneknek szolgálnak;
és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és
hamar kipusztít titeket.

5 Mózes 7:3–4

18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne
tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd
felebarátodat, mint magadat. Én vagyok
az Úr.

3 Mózes 19:18

11. Az Úr pedig beszéle Mózessel szín-
rŒl színre, a mint szokott ember szólani
az Œ barátjával; és mikor Mózes a táborba
visszatére, az Œ szolgája az ifjú Józsué,
Núnnak fia, nem távozék el a sátorból.

2 Mózes 33:11

3. Ne legyenek neked idegen isteneid
én elŒttem.

4. Ne csinálj magadnak faragott képet,
és semmi hasonlót azokhoz, a melyek
fenn az égben, vagy a melyek alant a föl-
dön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt
vannak.

7. Az Úrnak a te Istenednek nevét
hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az
Úr büntetés nélkül, a ki az Œ nevét hiába
felveszi.

8. Megemlékezzél a szombatnapról,
hogy megszenteljed azt.

12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy
hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az
Úr a te Istened ád te néked.

13. Ne ölj.
14. Ne paráználkodjál.
15. Ne lopj.
16. Ne tégy a te felebarátod ellen

hamis tanúbizonyságot.
17. Ne kíván[j semmit, ami nem a tiéd].

2 Mózes 20:3–17

5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes
elmédbŒl; a magad értelmére pedig ne
támaszkodjál.

6. Minden te útaidban megismerd Œt;
akkor Œ igazgatja a te útaidat.

Példabeszédek 3:5–6

3. Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És
kicsoda áll meg az Œ szent helyén?

4. Az ártatlan kezı és tiszta szívı, a ki
nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem
esküszik meg csalárdságra.

Zsoltárok 24:3–4

25. Mert én tudom, hogy az én meg-
váltóm él, és utoljára az én porom felett
megáll.

26. És miután ezt a bŒrömet megrág-
ják, testemben látom meg az Istent.

Jób 19:25–26

7. Az Úr azonban monda Sámuelnek:
Ne nézd az Œ külsŒjét, se termetének
nagyságát, mert megvetettem Œt. Mert az
Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az
ember azt nézi, a mi szeme elŒtt van, de
az Úr azt nézi, mi a szívben van.

1 Sámuel 16:7

15. Hogyha pedig rossznak látjátok
azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasz-
szatok magatoknak még ma, a kit szolgál-
jatok; akár azokat az isteneket, a kiknek
a ti atyáitok szolgáltak, a míg túl valának
a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit,
a kiknek földjén lakoztok: én azonban és
az én házam Szentlélek Úrnak szolgá-
lunk.

Józsué 24:15

16. Ímé, én sok halász után küldök, ezt
mondja az Úr, hogy halászszák ki Œket;
azután pedig elküldök sok vadász után,
hogy vadászszák ki Œket minden hegybŒl,
minden halomból és a sziklák hasadé-
kaiból is.

Jeremiás 16:16

8. Mert nem az én gondolataim a ti
gondolataitok, és nem a ti útaitok az én
útaim, így szól az Úr!

9. Mert a mint magasabbak az egek a
földnél, akképen magasabbak az én
útaim útaitoknál, és gondolataim gondo-
lataitoknál!

Ésaiás 55:8–9

3. Útált és az emberektŒl elhagyott
volt, fájdalmak férfia és betegség is-
merŒje! mint a ki elŒl orczánkat elrejtjük,
útált volt, és nem gondoltunk vele.

4. Pedig betegségeinket Œ viselte, és
fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük,
hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik
IstentŒl!

5. És Œ megsebesíttetett bıneinkért,
megrontatott a mi vétkeinkért, békes-
ségünknek büntetése rajta van, és az Œ
sebeivel gyógyulánk meg.

Ésaiás 53:3–5

13. És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal
közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel
engem, szíve pedig távol van tŒlem, úgy
hogy irántam való félelmök betanított
emberi parancsolat lŒn:

14. Ezért én is csodásan cselekszem
ismét ezzel a néppel, nagyon csodálato-
san, és bölcseinek bölcsessége elvész, és
értelmeseinek értelme eltınik.

Ésaiás 29:13–14

18. No jertek, törvénykezzünk, azt
mondja az Úr! ha bıneitek skárlátpiro-
sak, hófehérek lesznek, és ha vérszínıek,
mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint
a gyapjú.

Ésaiás 1:18

5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a
prófétát, mielŒtt eljön az Úrnak nagy és
félelmetes napja.

6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja,
a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne
jŒjjek és meg nem verjem e földet átok-
kal.

Malakiás 4:5–6

8. Avagy az ember csalhatja-é az
Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt
mondjátok: Mivel csalunk téged? A tized-
del és az áldozni valóval.

9. Átokkal vagytok elátkozva, mégis
csaltok engem: a nép egészben!

10. Hozzátok be a tizedet mind az én
tárházamba, hogy legyen ennivaló az én
házamban, és ezzel próbáljatok meg
engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha
nem nyitom meg néktek az egek csator-
náit, és ha nem árasztok reátok áldást
bŒségesen.

Malakiás 3:8–10

7. Mert semmit sem cselekszik az én
Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát
az Œ szolgáinak, a prófétáknak.

Ámós 3:7

44. És azoknak a királyoknak idejében
támaszt az egek Istene birodalmat, mely
soha örökké meg nem romol, és ez a biro-
dalom más népre nem száll át, hanem
szétzúzza és elrontja mindazokat a biro-
dalmakat, maga pedig megáll örökké.

45. Minthogy láttad, hogy a hegyrŒl kŒ
szakad vala le kéz érintése nélkül, és szét-
zúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és
aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a
királynak, a mi majd ezután lészen; és
igaz az álom, és bizonyos annak értelme.

Dániel 2:44–45

15. És lŒn az Úr beszéde hozzám,
mondván:

16. És te, embernek fia, végy magad-
nak fát, és írd ezt reá: Júdáé és Izráel
fiaié, az Œ társaié; és végy egy másik fát,
és írd ezt reá: Józsefé, Efraim fája és az
egész Izráel házáé, az Œ társaié.

17. És tedd együvé azokat, egyiket a
másikhoz egy fává, hogy egygyé legyenek
kezedben.

Ezékiel 37:15–17

9. Senki sincs nálamnál nagyobb az Œ
házában; és tŒlem semmit sem tiltott
meg, hanem csak téged, mivelhogy te a
felesége vagy; hogy követhetném hát el
ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkez-
ném az Isten ellen?

1 Mózes 39:9

26. És monda Isten: Teremtsünk em-
bert a mi képünkre és hasonlatosságunk-
ra; és uralkodjék a tenger halain, az ég
madarain, a barmokon, mind az egész
földön, és a földön csúszó-mászó min-
denféle állatokon.

27. Teremté tehát Isten az embert az Œ
képére, Isten képére teremté Œt: férfiúvá
és asszonynyá teremté Œket.

1 Mózes 1:26–27

22. Ekkor megmutatta az Úr nekem,
Ábrahámnak, a szellemi lényeket, akik
még a világ teremtése elŒtt keletkeztek,
és közöttük sokan voltak nemesek és
nagyok.

23. És Isten látta ezeket a lelkeket,
hogy azok jók voltak, és Œ a körükben állt
és így szólt: Ezeket akarom kormány-
zóimmá tenni; mert Œ e szellemek között
állt és látta, hogy azok jók; és így szólt
hozzám: Ábrahám, te ezek egyike vagy, te
kiválasztattál, mielŒtt még megszülettél.

Ábrahám 3:22–23

18. És az Úr Sionnak nevezte népét,
mert azok egy szív és egy szellem voltak
és igazságosságban éltek egymás mellett;
és nem akadt szegény közöttük.

Mózes 7:18

39. Mert lásd, ez mıvem és dicsŒsé-
gem, hogy létrehozzam az ember halha-
tatlanságát és örök életét.

Mózes 1:39

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

Józsué 1:8

3. Sógorságot se szerezz Œ velök, a le-
ányodat se adjad az Œ fioknak, és az Œ
leányukat se vegyed a te fiadnak;

4. Mert elpártoltatja a te fiadat én
tŒlem, és idegen isteneknek szolgálnak;
és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és
hamar kipusztít titeket.

5 Mózes 7:3–4

18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne
tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd
felebarátodat, mint magadat. Én vagyok
az Úr.

3 Mózes 19:18

11. Az Úr pedig beszéle Mózessel szín-
rŒl színre, a mint szokott ember szólani
az Œ barátjával; és mikor Mózes a táborba
visszatére, az Œ szolgája az ifjú Józsué,
Núnnak fia, nem távozék el a sátorból.

2 Mózes 33:11

3. Ne legyenek neked idegen isteneid
én elŒttem.

4. Ne csinálj magadnak faragott képet,
és semmi hasonlót azokhoz, a melyek
fenn az égben, vagy a melyek alant a föl-
dön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt
vannak.

7. Az Úrnak a te Istenednek nevét
hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az
Úr büntetés nélkül, a ki az Œ nevét hiába
felveszi.

8. Megemlékezzél a szombatnapról,
hogy megszenteljed azt.

12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy
hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az
Úr a te Istened ád te néked.

13. Ne ölj.
14. Ne paráználkodjál.
15. Ne lopj.
16. Ne tégy a te felebarátod ellen

hamis tanúbizonyságot.
17. Ne kíván[j semmit, ami nem a tiéd].

2 Mózes 20:3–17

5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes
elmédbŒl; a magad értelmére pedig ne
támaszkodjál.

6. Minden te útaidban megismerd Œt;
akkor Œ igazgatja a te útaidat.

Példabeszédek 3:5–6

3. Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És
kicsoda áll meg az Œ szent helyén?

4. Az ártatlan kezı és tiszta szívı, a ki
nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem
esküszik meg csalárdságra.

Zsoltárok 24:3–4

25. Mert én tudom, hogy az én meg-
váltóm él, és utoljára az én porom felett
megáll.

26. És miután ezt a bŒrömet megrág-
ják, testemben látom meg az Istent.

Jób 19:25–26

7. Az Úr azonban monda Sámuelnek:
Ne nézd az Œ külsŒjét, se termetének
nagyságát, mert megvetettem Œt. Mert az
Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az
ember azt nézi, a mi szeme elŒtt van, de
az Úr azt nézi, mi a szívben van.

1 Sámuel 16:7

15. Hogyha pedig rossznak látjátok
azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasz-
szatok magatoknak még ma, a kit szolgál-
jatok; akár azokat az isteneket, a kiknek
a ti atyáitok szolgáltak, a míg túl valának
a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit,
a kiknek földjén lakoztok: én azonban és
az én házam Szentlélek Úrnak szolgá-
lunk.

Józsué 24:15

16. Ímé, én sok halász után küldök, ezt
mondja az Úr, hogy halászszák ki Œket;
azután pedig elküldök sok vadász után,
hogy vadászszák ki Œket minden hegybŒl,
minden halomból és a sziklák hasadé-
kaiból is.

Jeremiás 16:16

8. Mert nem az én gondolataim a ti
gondolataitok, és nem a ti útaitok az én
útaim, így szól az Úr!

9. Mert a mint magasabbak az egek a
földnél, akképen magasabbak az én
útaim útaitoknál, és gondolataim gondo-
lataitoknál!

Ésaiás 55:8–9

3. Útált és az emberektŒl elhagyott
volt, fájdalmak férfia és betegség is-
merŒje! mint a ki elŒl orczánkat elrejtjük,
útált volt, és nem gondoltunk vele.

4. Pedig betegségeinket Œ viselte, és
fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük,
hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik
IstentŒl!

5. És Œ megsebesíttetett bıneinkért,
megrontatott a mi vétkeinkért, békes-
ségünknek büntetése rajta van, és az Œ
sebeivel gyógyulánk meg.

Ésaiás 53:3–5

13. És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal
közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel
engem, szíve pedig távol van tŒlem, úgy
hogy irántam való félelmök betanított
emberi parancsolat lŒn:

14. Ezért én is csodásan cselekszem
ismét ezzel a néppel, nagyon csodálato-
san, és bölcseinek bölcsessége elvész, és
értelmeseinek értelme eltınik.

Ésaiás 29:13–14

18. No jertek, törvénykezzünk, azt
mondja az Úr! ha bıneitek skárlátpiro-
sak, hófehérek lesznek, és ha vérszínıek,
mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint
a gyapjú.

Ésaiás 1:18

5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a
prófétát, mielŒtt eljön az Úrnak nagy és
félelmetes napja.

6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja,
a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne
jŒjjek és meg nem verjem e földet átok-
kal.

Malakiás 4:5–6

8. Avagy az ember csalhatja-é az
Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt
mondjátok: Mivel csalunk téged? A tized-
del és az áldozni valóval.

9. Átokkal vagytok elátkozva, mégis
csaltok engem: a nép egészben!

10. Hozzátok be a tizedet mind az én
tárházamba, hogy legyen ennivaló az én
házamban, és ezzel próbáljatok meg
engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha
nem nyitom meg néktek az egek csator-
náit, és ha nem árasztok reátok áldást
bŒségesen.

Malakiás 3:8–10

7. Mert semmit sem cselekszik az én
Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát
az Œ szolgáinak, a prófétáknak.

Ámós 3:7

44. És azoknak a királyoknak idejében
támaszt az egek Istene birodalmat, mely
soha örökké meg nem romol, és ez a biro-
dalom más népre nem száll át, hanem
szétzúzza és elrontja mindazokat a biro-
dalmakat, maga pedig megáll örökké.

45. Minthogy láttad, hogy a hegyrŒl kŒ
szakad vala le kéz érintése nélkül, és szét-
zúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és
aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a
királynak, a mi majd ezután lészen; és
igaz az álom, és bizonyos annak értelme.

Dániel 2:44–45

15. És lŒn az Úr beszéde hozzám,
mondván:

16. És te, embernek fia, végy magad-
nak fát, és írd ezt reá: Júdáé és Izráel
fiaié, az Œ társaié; és végy egy másik fát,
és írd ezt reá: Józsefé, Efraim fája és az
egész Izráel házáé, az Œ társaié.

17. És tedd együvé azokat, egyiket a
másikhoz egy fává, hogy egygyé legyenek
kezedben.

Ezékiel 37:15–17

9. Senki sincs nálamnál nagyobb az Œ
házában; és tŒlem semmit sem tiltott
meg, hanem csak téged, mivelhogy te a
felesége vagy; hogy követhetném hát el
ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkez-
ném az Isten ellen?

1 Mózes 39:9

26. És monda Isten: Teremtsünk em-
bert a mi képünkre és hasonlatosságunk-
ra; és uralkodjék a tenger halain, az ég
madarain, a barmokon, mind az egész
földön, és a földön csúszó-mászó min-
denféle állatokon.

27. Teremté tehát Isten az embert az Œ
képére, Isten képére teremté Œt: férfiúvá
és asszonynyá teremté Œket.

1 Mózes 1:26–27

22. Ekkor megmutatta az Úr nekem,
Ábrahámnak, a szellemi lényeket, akik
még a világ teremtése elŒtt keletkeztek,
és közöttük sokan voltak nemesek és
nagyok.

23. És Isten látta ezeket a lelkeket,
hogy azok jók voltak, és Œ a körükben állt
és így szólt: Ezeket akarom kormány-
zóimmá tenni; mert Œ e szellemek között
állt és látta, hogy azok jók; és így szólt
hozzám: Ábrahám, te ezek egyike vagy, te
kiválasztattál, mielŒtt még megszülettél.

Ábrahám 3:22–23

18. És az Úr Sionnak nevezte népét,
mert azok egy szív és egy szellem voltak
és igazságosságban éltek egymás mellett;
és nem akadt szegény közöttük.

Mózes 7:18

39. Mert lásd, ez mıvem és dicsŒsé-
gem, hogy létrehozzam az ember halha-
tatlanságát és örök életét.

Mózes 1:39

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

Józsué 1:8

3. Sógorságot se szerezz Œ velök, a le-
ányodat se adjad az Œ fioknak, és az Œ
leányukat se vegyed a te fiadnak;

4. Mert elpártoltatja a te fiadat én
tŒlem, és idegen isteneknek szolgálnak;
és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és
hamar kipusztít titeket.

5 Mózes 7:3–4

18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne
tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd
felebarátodat, mint magadat. Én vagyok
az Úr.

3 Mózes 19:18

11. Az Úr pedig beszéle Mózessel szín-
rŒl színre, a mint szokott ember szólani
az Œ barátjával; és mikor Mózes a táborba
visszatére, az Œ szolgája az ifjú Józsué,
Núnnak fia, nem távozék el a sátorból.

2 Mózes 33:11

3. Ne legyenek neked idegen isteneid
én elŒttem.

4. Ne csinálj magadnak faragott képet,
és semmi hasonlót azokhoz, a melyek
fenn az égben, vagy a melyek alant a föl-
dön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt
vannak.

7. Az Úrnak a te Istenednek nevét
hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az
Úr büntetés nélkül, a ki az Œ nevét hiába
felveszi.

8. Megemlékezzél a szombatnapról,
hogy megszenteljed azt.

12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy
hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az
Úr a te Istened ád te néked.

13. Ne ölj.
14. Ne paráználkodjál.
15. Ne lopj.
16. Ne tégy a te felebarátod ellen

hamis tanúbizonyságot.
17. Ne kíván[j semmit, ami nem a tiéd].

2 Mózes 20:3–17

5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes
elmédbŒl; a magad értelmére pedig ne
támaszkodjál.

6. Minden te útaidban megismerd Œt;
akkor Œ igazgatja a te útaidat.

Példabeszédek 3:5–6

3. Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És
kicsoda áll meg az Œ szent helyén?

4. Az ártatlan kezı és tiszta szívı, a ki
nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem
esküszik meg csalárdságra.

Zsoltárok 24:3–4

25. Mert én tudom, hogy az én meg-
váltóm él, és utoljára az én porom felett
megáll.

26. És miután ezt a bŒrömet megrág-
ják, testemben látom meg az Istent.

Jób 19:25–26

7. Az Úr azonban monda Sámuelnek:
Ne nézd az Œ külsŒjét, se termetének
nagyságát, mert megvetettem Œt. Mert az
Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az
ember azt nézi, a mi szeme elŒtt van, de
az Úr azt nézi, mi a szívben van.

1 Sámuel 16:7

15. Hogyha pedig rossznak látjátok
azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasz-
szatok magatoknak még ma, a kit szolgál-
jatok; akár azokat az isteneket, a kiknek
a ti atyáitok szolgáltak, a míg túl valának
a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit,
a kiknek földjén lakoztok: én azonban és
az én házam Szentlélek Úrnak szolgá-
lunk.

Józsué 24:15

16. Ímé, én sok halász után küldök, ezt
mondja az Úr, hogy halászszák ki Œket;
azután pedig elküldök sok vadász után,
hogy vadászszák ki Œket minden hegybŒl,
minden halomból és a sziklák hasadé-
kaiból is.

Jeremiás 16:16

8. Mert nem az én gondolataim a ti
gondolataitok, és nem a ti útaitok az én
útaim, így szól az Úr!

9. Mert a mint magasabbak az egek a
földnél, akképen magasabbak az én
útaim útaitoknál, és gondolataim gondo-
lataitoknál!

Ésaiás 55:8–9

3. Útált és az emberektŒl elhagyott
volt, fájdalmak férfia és betegség is-
merŒje! mint a ki elŒl orczánkat elrejtjük,
útált volt, és nem gondoltunk vele.

4. Pedig betegségeinket Œ viselte, és
fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük,
hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik
IstentŒl!

5. És Œ megsebesíttetett bıneinkért,
megrontatott a mi vétkeinkért, békes-
ségünknek büntetése rajta van, és az Œ
sebeivel gyógyulánk meg.

Ésaiás 53:3–5

13. És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal
közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel
engem, szíve pedig távol van tŒlem, úgy
hogy irántam való félelmök betanított
emberi parancsolat lŒn:

14. Ezért én is csodásan cselekszem
ismét ezzel a néppel, nagyon csodálato-
san, és bölcseinek bölcsessége elvész, és
értelmeseinek értelme eltınik.

Ésaiás 29:13–14

18. No jertek, törvénykezzünk, azt
mondja az Úr! ha bıneitek skárlátpiro-
sak, hófehérek lesznek, és ha vérszínıek,
mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint
a gyapjú.

Ésaiás 1:18

5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a
prófétát, mielŒtt eljön az Úrnak nagy és
félelmetes napja.

6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja,
a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne
jŒjjek és meg nem verjem e földet átok-
kal.

Malakiás 4:5–6

8. Avagy az ember csalhatja-é az
Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt
mondjátok: Mivel csalunk téged? A tized-
del és az áldozni valóval.

9. Átokkal vagytok elátkozva, mégis
csaltok engem: a nép egészben!

10. Hozzátok be a tizedet mind az én
tárházamba, hogy legyen ennivaló az én
házamban, és ezzel próbáljatok meg
engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha
nem nyitom meg néktek az egek csator-
náit, és ha nem árasztok reátok áldást
bŒségesen.

Malakiás 3:8–10

7. Mert semmit sem cselekszik az én
Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát
az Œ szolgáinak, a prófétáknak.

Ámós 3:7

44. És azoknak a királyoknak idejében
támaszt az egek Istene birodalmat, mely
soha örökké meg nem romol, és ez a biro-
dalom más népre nem száll át, hanem
szétzúzza és elrontja mindazokat a biro-
dalmakat, maga pedig megáll örökké.

45. Minthogy láttad, hogy a hegyrŒl kŒ
szakad vala le kéz érintése nélkül, és szét-
zúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és
aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a
királynak, a mi majd ezután lészen; és
igaz az álom, és bizonyos annak értelme.

Dániel 2:44–45

15. És lŒn az Úr beszéde hozzám,
mondván:

16. És te, embernek fia, végy magad-
nak fát, és írd ezt reá: Júdáé és Izráel
fiaié, az Œ társaié; és végy egy másik fát,
és írd ezt reá: Józsefé, Efraim fája és az
egész Izráel házáé, az Œ társaié.

17. És tedd együvé azokat, egyiket a
másikhoz egy fává, hogy egygyé legyenek
kezedben.

Ezékiel 37:15–17
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Jeremiás 1:4–5
Jeremiás még mielőtt megszületett volna, 
előre el lett rendelve.

Történelmi háttér
Amikor az Úr elhívta Jeremiást, hogy 
jövendöljön Júda népének, Ő azt is 
kinyilatkoztatta, hogy Jeremiást már a 
születése előtt prófétává rendelte.

Tan vagy tantétel
Isten már a születésünk előtt ismert 
bennünket, és előre elrendelt bennünket a 
földi küldetéseinkre.

Alkalmazás
Vizsgáld meg a pátriárkai áldásodat, 
hogy bepillantást nyerj a földi céljaidba. 
Ha még nem kaptad meg a pátriárkai 
áldásod, készülj fel arra, hogy megkapd.

Ezékiel 37:15–17
A Biblia és a Mormon könyve eggyé forrt.

Történelmi háttér
Ezékiel megjövendölte, hogy Izráelnek 
az utolsó napokban történő összegyűjtése 
részeként, a Biblia és a Mormon könyve 
eggyé forrnak.

Tan vagy tantétel
A Biblia és a Mormon könyve azért került 
össze, hogy Jézus Krisztusról tanúskodja-
nak napjainkban.

Alkalmazás
A szentírások tanulmányozása közben 
keress olyan igazságokat, melyeket 
mind a Biblia, mind a Mormon könyve 
alátámaszt.

Ámós 3:7
Isten felfedi titkait az Ő prófétáinak.

Történelmi háttér
Amikor Ámós próféta az Úr eljövendő 
ítéleteire figyelmeztetett, bizonyságot tett 
arról, hogy Isten tudást nyilatkoztat ki a 
prófétáinak.

Tan vagy tantétel
Az Úr a prófétákon keresztül nyilatkoz-
tatja ki az Ő akaratát.

Alkalmazás
Hogyan tudtad meg, hogy Isten napjaink-
ban prófétákon keresztül szól hozzánk? 
Mit tanácsolnak mai prófétáink, mit 
tegyél?

Malakiás 3:8–10
A tizedfizetés áldásokat hoz.

Történelmi háttér
Az Úr Malakiás prófétán keresztül azt 
tanította a tévelygő Izráelnek, hogy a 
tizedfizetés törvénye által térjenek vissza 
hozzá.

Tan vagy tantétel
Ha fizetjük a tizedet és a felajánlásokat, 
az Úr megnyitja számunkra a menny 
csatornáit, és áldásokat áraszt ránk.

Alkalmazás
Milyen áldásokat kaptál azáltal, hogy 
engedelmeskedtél a tized törvényének?

Malakiás 4:5–6
Illés egymáshoz fordítja az atyák és a 
gyermekek szívét.

Történelmi háttér
Malakiás megjövendölte, hogy Jézus 
Krisztus második eljövetele előtt Illés 
próféta visszaállítja a felhatalmazást 
a halottakért való szertartási munka 
elvégzéséhez.

Tan vagy tantétel
Annak köszönhetően, hogy Illés eljött és 
visszaállította a papsági kulcsokat, szer-
tartásokat végezhetünk a saját elhunyt 
őseinkért.

Alkalmazás
Tanuld meg használni a családtörténeti 
eszközöket, melyeket az egyház biztosít. 
Legalább egy ősöd nevét készítsd elő a 
templomi szertartásokhoz.



9. Senki sincs nálamnál nagyobb az Œ
házában; és tŒlem semmit sem tiltott
meg, hanem csak téged, mivelhogy te a
felesége vagy; hogy követhetném hát el
ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkez-
ném az Isten ellen?

1 Mózes 39:9

26. És monda Isten: Teremtsünk em-
bert a mi képünkre és hasonlatosságunk-
ra; és uralkodjék a tenger halain, az ég
madarain, a barmokon, mind az egész
földön, és a földön csúszó-mászó min-
denféle állatokon.

27. Teremté tehát Isten az embert az Œ
képére, Isten képére teremté Œt: férfiúvá
és asszonynyá teremté Œket.

1 Mózes 1:26–27

22. Ekkor megmutatta az Úr nekem,
Ábrahámnak, a szellemi lényeket, akik
még a világ teremtése elŒtt keletkeztek,
és közöttük sokan voltak nemesek és
nagyok.

23. És Isten látta ezeket a lelkeket,
hogy azok jók voltak, és Œ a körükben állt
és így szólt: Ezeket akarom kormány-
zóimmá tenni; mert Œ e szellemek között
állt és látta, hogy azok jók; és így szólt
hozzám: Ábrahám, te ezek egyike vagy, te
kiválasztattál, mielŒtt még megszülettél.

Ábrahám 3:22–23

18. És az Úr Sionnak nevezte népét,
mert azok egy szív és egy szellem voltak
és igazságosságban éltek egymás mellett;
és nem akadt szegény közöttük.

Mózes 7:18

39. Mert lásd, ez mıvem és dicsŒsé-
gem, hogy létrehozzam az ember halha-
tatlanságát és örök életét.

Mózes 1:39

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

Józsué 1:8

3. Sógorságot se szerezz Œ velök, a le-
ányodat se adjad az Œ fioknak, és az Œ
leányukat se vegyed a te fiadnak;

4. Mert elpártoltatja a te fiadat én
tŒlem, és idegen isteneknek szolgálnak;
és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és
hamar kipusztít titeket.

5 Mózes 7:3–4

18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne
tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd
felebarátodat, mint magadat. Én vagyok
az Úr.

3 Mózes 19:18

11. Az Úr pedig beszéle Mózessel szín-
rŒl színre, a mint szokott ember szólani
az Œ barátjával; és mikor Mózes a táborba
visszatére, az Œ szolgája az ifjú Józsué,
Núnnak fia, nem távozék el a sátorból.

2 Mózes 33:11

3. Ne legyenek neked idegen isteneid
én elŒttem.

4. Ne csinálj magadnak faragott képet,
és semmi hasonlót azokhoz, a melyek
fenn az égben, vagy a melyek alant a föl-
dön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt
vannak.

7. Az Úrnak a te Istenednek nevét
hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az
Úr büntetés nélkül, a ki az Œ nevét hiába
felveszi.

8. Megemlékezzél a szombatnapról,
hogy megszenteljed azt.

12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy
hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az
Úr a te Istened ád te néked.

13. Ne ölj.
14. Ne paráználkodjál.
15. Ne lopj.
16. Ne tégy a te felebarátod ellen

hamis tanúbizonyságot.
17. Ne kíván[j semmit, ami nem a tiéd].

2 Mózes 20:3–17

5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes
elmédbŒl; a magad értelmére pedig ne
támaszkodjál.

6. Minden te útaidban megismerd Œt;
akkor Œ igazgatja a te útaidat.

Példabeszédek 3:5–6

3. Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És
kicsoda áll meg az Œ szent helyén?

4. Az ártatlan kezı és tiszta szívı, a ki
nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem
esküszik meg csalárdságra.

Zsoltárok 24:3–4

25. Mert én tudom, hogy az én meg-
váltóm él, és utoljára az én porom felett
megáll.

26. És miután ezt a bŒrömet megrág-
ják, testemben látom meg az Istent.

Jób 19:25–26

7. Az Úr azonban monda Sámuelnek:
Ne nézd az Œ külsŒjét, se termetének
nagyságát, mert megvetettem Œt. Mert az
Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az
ember azt nézi, a mi szeme elŒtt van, de
az Úr azt nézi, mi a szívben van.

1 Sámuel 16:7

15. Hogyha pedig rossznak látjátok
azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasz-
szatok magatoknak még ma, a kit szolgál-
jatok; akár azokat az isteneket, a kiknek
a ti atyáitok szolgáltak, a míg túl valának
a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit,
a kiknek földjén lakoztok: én azonban és
az én házam Szentlélek Úrnak szolgá-
lunk.

Józsué 24:15

16. Ímé, én sok halász után küldök, ezt
mondja az Úr, hogy halászszák ki Œket;
azután pedig elküldök sok vadász után,
hogy vadászszák ki Œket minden hegybŒl,
minden halomból és a sziklák hasadé-
kaiból is.

Jeremiás 16:16

8. Mert nem az én gondolataim a ti
gondolataitok, és nem a ti útaitok az én
útaim, így szól az Úr!

9. Mert a mint magasabbak az egek a
földnél, akképen magasabbak az én
útaim útaitoknál, és gondolataim gondo-
lataitoknál!

Ésaiás 55:8–9

3. Útált és az emberektŒl elhagyott
volt, fájdalmak férfia és betegség is-
merŒje! mint a ki elŒl orczánkat elrejtjük,
útált volt, és nem gondoltunk vele.

4. Pedig betegségeinket Œ viselte, és
fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük,
hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik
IstentŒl!

5. És Œ megsebesíttetett bıneinkért,
megrontatott a mi vétkeinkért, békes-
ségünknek büntetése rajta van, és az Œ
sebeivel gyógyulánk meg.

Ésaiás 53:3–5

13. És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal
közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel
engem, szíve pedig távol van tŒlem, úgy
hogy irántam való félelmök betanított
emberi parancsolat lŒn:

14. Ezért én is csodásan cselekszem
ismét ezzel a néppel, nagyon csodálato-
san, és bölcseinek bölcsessége elvész, és
értelmeseinek értelme eltınik.

Ésaiás 29:13–14

18. No jertek, törvénykezzünk, azt
mondja az Úr! ha bıneitek skárlátpiro-
sak, hófehérek lesznek, és ha vérszínıek,
mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint
a gyapjú.

Ésaiás 1:18

5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a
prófétát, mielŒtt eljön az Úrnak nagy és
félelmetes napja.

6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja,
a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne
jŒjjek és meg nem verjem e földet átok-
kal.

Malakiás 4:5–6

8. Avagy az ember csalhatja-é az
Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt
mondjátok: Mivel csalunk téged? A tized-
del és az áldozni valóval.

9. Átokkal vagytok elátkozva, mégis
csaltok engem: a nép egészben!

10. Hozzátok be a tizedet mind az én
tárházamba, hogy legyen ennivaló az én
házamban, és ezzel próbáljatok meg
engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha
nem nyitom meg néktek az egek csator-
náit, és ha nem árasztok reátok áldást
bŒségesen.

Malakiás 3:8–10

7. Mert semmit sem cselekszik az én
Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát
az Œ szolgáinak, a prófétáknak.

Ámós 3:7

44. És azoknak a királyoknak idejében
támaszt az egek Istene birodalmat, mely
soha örökké meg nem romol, és ez a biro-
dalom más népre nem száll át, hanem
szétzúzza és elrontja mindazokat a biro-
dalmakat, maga pedig megáll örökké.

45. Minthogy láttad, hogy a hegyrŒl kŒ
szakad vala le kéz érintése nélkül, és szét-
zúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és
aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a
királynak, a mi majd ezután lészen; és
igaz az álom, és bizonyos annak értelme.

Dániel 2:44–45

15. És lŒn az Úr beszéde hozzám,
mondván:

16. És te, embernek fia, végy magad-
nak fát, és írd ezt reá: Júdáé és Izráel
fiaié, az Œ társaié; és végy egy másik fát,
és írd ezt reá: Józsefé, Efraim fája és az
egész Izráel házáé, az Œ társaié.

17. És tedd együvé azokat, egyiket a
másikhoz egy fává, hogy egygyé legyenek
kezedben.

Ezékiel 37:15–17

9. Senki sincs nálamnál nagyobb az Œ
házában; és tŒlem semmit sem tiltott
meg, hanem csak téged, mivelhogy te a
felesége vagy; hogy követhetném hát el
ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkez-
ném az Isten ellen?

1 Mózes 39:9

26. És monda Isten: Teremtsünk em-
bert a mi képünkre és hasonlatosságunk-
ra; és uralkodjék a tenger halain, az ég
madarain, a barmokon, mind az egész
földön, és a földön csúszó-mászó min-
denféle állatokon.

27. Teremté tehát Isten az embert az Œ
képére, Isten képére teremté Œt: férfiúvá
és asszonynyá teremté Œket.

1 Mózes 1:26–27

22. Ekkor megmutatta az Úr nekem,
Ábrahámnak, a szellemi lényeket, akik
még a világ teremtése elŒtt keletkeztek,
és közöttük sokan voltak nemesek és
nagyok.

23. És Isten látta ezeket a lelkeket,
hogy azok jók voltak, és Œ a körükben állt
és így szólt: Ezeket akarom kormány-
zóimmá tenni; mert Œ e szellemek között
állt és látta, hogy azok jók; és így szólt
hozzám: Ábrahám, te ezek egyike vagy, te
kiválasztattál, mielŒtt még megszülettél.

Ábrahám 3:22–23

18. És az Úr Sionnak nevezte népét,
mert azok egy szív és egy szellem voltak
és igazságosságban éltek egymás mellett;
és nem akadt szegény közöttük.

Mózes 7:18

39. Mert lásd, ez mıvem és dicsŒsé-
gem, hogy létrehozzam az ember halha-
tatlanságát és örök életét.

Mózes 1:39

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

Józsué 1:8

3. Sógorságot se szerezz Œ velök, a le-
ányodat se adjad az Œ fioknak, és az Œ
leányukat se vegyed a te fiadnak;

4. Mert elpártoltatja a te fiadat én
tŒlem, és idegen isteneknek szolgálnak;
és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és
hamar kipusztít titeket.

5 Mózes 7:3–4

18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne
tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd
felebarátodat, mint magadat. Én vagyok
az Úr.

3 Mózes 19:18

11. Az Úr pedig beszéle Mózessel szín-
rŒl színre, a mint szokott ember szólani
az Œ barátjával; és mikor Mózes a táborba
visszatére, az Œ szolgája az ifjú Józsué,
Núnnak fia, nem távozék el a sátorból.

2 Mózes 33:11

3. Ne legyenek neked idegen isteneid
én elŒttem.

4. Ne csinálj magadnak faragott képet,
és semmi hasonlót azokhoz, a melyek
fenn az égben, vagy a melyek alant a föl-
dön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt
vannak.

7. Az Úrnak a te Istenednek nevét
hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az
Úr büntetés nélkül, a ki az Œ nevét hiába
felveszi.

8. Megemlékezzél a szombatnapról,
hogy megszenteljed azt.

12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy
hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az
Úr a te Istened ád te néked.

13. Ne ölj.
14. Ne paráználkodjál.
15. Ne lopj.
16. Ne tégy a te felebarátod ellen

hamis tanúbizonyságot.
17. Ne kíván[j semmit, ami nem a tiéd].

2 Mózes 20:3–17

5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes
elmédbŒl; a magad értelmére pedig ne
támaszkodjál.

6. Minden te útaidban megismerd Œt;
akkor Œ igazgatja a te útaidat.

Példabeszédek 3:5–6

3. Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És
kicsoda áll meg az Œ szent helyén?

4. Az ártatlan kezı és tiszta szívı, a ki
nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem
esküszik meg csalárdságra.

Zsoltárok 24:3–4

25. Mert én tudom, hogy az én meg-
váltóm él, és utoljára az én porom felett
megáll.

26. És miután ezt a bŒrömet megrág-
ják, testemben látom meg az Istent.

Jób 19:25–26

7. Az Úr azonban monda Sámuelnek:
Ne nézd az Œ külsŒjét, se termetének
nagyságát, mert megvetettem Œt. Mert az
Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az
ember azt nézi, a mi szeme elŒtt van, de
az Úr azt nézi, mi a szívben van.

1 Sámuel 16:7

15. Hogyha pedig rossznak látjátok
azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasz-
szatok magatoknak még ma, a kit szolgál-
jatok; akár azokat az isteneket, a kiknek
a ti atyáitok szolgáltak, a míg túl valának
a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit,
a kiknek földjén lakoztok: én azonban és
az én házam Szentlélek Úrnak szolgá-
lunk.

Józsué 24:15

16. Ímé, én sok halász után küldök, ezt
mondja az Úr, hogy halászszák ki Œket;
azután pedig elküldök sok vadász után,
hogy vadászszák ki Œket minden hegybŒl,
minden halomból és a sziklák hasadé-
kaiból is.

Jeremiás 16:16

8. Mert nem az én gondolataim a ti
gondolataitok, és nem a ti útaitok az én
útaim, így szól az Úr!

9. Mert a mint magasabbak az egek a
földnél, akképen magasabbak az én
útaim útaitoknál, és gondolataim gondo-
lataitoknál!

Ésaiás 55:8–9

3. Útált és az emberektŒl elhagyott
volt, fájdalmak férfia és betegség is-
merŒje! mint a ki elŒl orczánkat elrejtjük,
útált volt, és nem gondoltunk vele.

4. Pedig betegségeinket Œ viselte, és
fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük,
hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik
IstentŒl!

5. És Œ megsebesíttetett bıneinkért,
megrontatott a mi vétkeinkért, békes-
ségünknek büntetése rajta van, és az Œ
sebeivel gyógyulánk meg.

Ésaiás 53:3–5

13. És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal
közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel
engem, szíve pedig távol van tŒlem, úgy
hogy irántam való félelmök betanított
emberi parancsolat lŒn:

14. Ezért én is csodásan cselekszem
ismét ezzel a néppel, nagyon csodálato-
san, és bölcseinek bölcsessége elvész, és
értelmeseinek értelme eltınik.

Ésaiás 29:13–14

18. No jertek, törvénykezzünk, azt
mondja az Úr! ha bıneitek skárlátpiro-
sak, hófehérek lesznek, és ha vérszínıek,
mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint
a gyapjú.

Ésaiás 1:18

5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a
prófétát, mielŒtt eljön az Úrnak nagy és
félelmetes napja.

6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja,
a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne
jŒjjek és meg nem verjem e földet átok-
kal.

Malakiás 4:5–6

8. Avagy az ember csalhatja-é az
Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt
mondjátok: Mivel csalunk téged? A tized-
del és az áldozni valóval.

9. Átokkal vagytok elátkozva, mégis
csaltok engem: a nép egészben!

10. Hozzátok be a tizedet mind az én
tárházamba, hogy legyen ennivaló az én
házamban, és ezzel próbáljatok meg
engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha
nem nyitom meg néktek az egek csator-
náit, és ha nem árasztok reátok áldást
bŒségesen.

Malakiás 3:8–10

7. Mert semmit sem cselekszik az én
Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát
az Œ szolgáinak, a prófétáknak.

Ámós 3:7

44. És azoknak a királyoknak idejében
támaszt az egek Istene birodalmat, mely
soha örökké meg nem romol, és ez a biro-
dalom más népre nem száll át, hanem
szétzúzza és elrontja mindazokat a biro-
dalmakat, maga pedig megáll örökké.

45. Minthogy láttad, hogy a hegyrŒl kŒ
szakad vala le kéz érintése nélkül, és szét-
zúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és
aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a
királynak, a mi majd ezután lészen; és
igaz az álom, és bizonyos annak értelme.

Dániel 2:44–45

15. És lŒn az Úr beszéde hozzám,
mondván:

16. És te, embernek fia, végy magad-
nak fát, és írd ezt reá: Júdáé és Izráel
fiaié, az Œ társaié; és végy egy másik fát,
és írd ezt reá: Józsefé, Efraim fája és az
egész Izráel házáé, az Œ társaié.

17. És tedd együvé azokat, egyiket a
másikhoz egy fává, hogy egygyé legyenek
kezedben.

Ezékiel 37:15–17
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