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A Világtörténelem Meghamisítása

Joseph Justus Scaliger (1540 - 1609 AD)

Francia Jezsuita Filológus

1583-ban Joseph Justus Scaliger (1540-1609) 

Bonyolult csillagászati megfontolások alapján - de 
tulajdonképpen önkényesen - kijelölt egy „eszmei" 

időpillanatot, ahonnan kezdve nem számolunk éveket és 
hónapokat,hanem csak napokat.

Ez az időpont 

Kr. e. 4713. január 1. déli 12 óra a greenwichi idő szerint.



Dionysius Petavius 
1583. augusztus 21-én született Párizsban és 1652. december 
11-én halt meg. Scaligerian Jezsuita Kronológus és Teológus.

A francia humanista Scaliger tanítványa volt, később pedig 
Scaliger ellenzéke.

Fontos tudni, hogy Dionysius Petavius, a bibliai kronológiát 
önkéntesena Scaligerian kronológiára alapította és egymaga 

fejlesztette ki a Föld 

életkorát, amely szerinte 6000 éves, továbbá az időszámítást 
általánosan érvényessé tette.

(Uwe Topper: Kitalált történelem - Naptárunk titkai)
Mivel közvetlenül XIII. Gergely pápa 1582-es naptárreformja után 



született, ezért éppen abban a korban szolgálta az egyházat, 
éppen abban a korban foglalkozott csillagászattal és 

kronológiával, amely korban az egyház egyik legfontosabb 
törekvése a naptárreform elfogadtatása volt.

lexikon.katolikus.hu/P/Petavius.html / en.wikipedia.org/wiki/
Denis_P%C3%A9tau

A Kitalált Biblia 
Az elmúlt időszakban, Illig – Kitalált Középkor -

http://www.eletesegeszseg.com - 

és mások munkái alapján derült fény a középkorral kapcsolatos 
történelemhamisításokra is.

Illig és száz fős szakembergárdája gyanakvását magunkévá téve 
megkockáztathatjuk a kérdést, vajon a tényleges történelem 

azonos a „hivatalos” történelemmel?

A válasz minden bizonnyal: nem!

Talán maga a Biblia sem a valóságot írja le? 

És valóban hit kell elfogadásához?

http://lexikon.katolikus.hu/P/Petavius.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Denis_P%C3%A9tau
http://en.wikipedia.org/wiki/Denis_P%C3%A9tau
http://www.eletesegeszseg.com/kitalaacutelt-koumlzeacutepkor.html


Tudjuk, már a születése körül is meglehetős viharok dúltak, 
hiszen az istentagadó Nagy Konstantin (a halálos ágyán 
keresztelkedett meg) „stábja” döntötte el, mi 
számít szent írásnak, mi az ami ajánlott olvasmány (apokrifok) és 
mi az ami tiltott (az összes többi kapcsolódó szöveg).

A Kitalált középkor és az Ószövetség között még párhuzamokat 
is találhatunk:

Nagy Károly – Dávid Király.

Itt van mindjárt egy érdekes rész a Zsoltárok Könyvéből, 
22.16-18.  Itt Dávid megjósolja Jézus Keresztre feszítését, holott 
azt csak mintegy 600 évvel később „találták fel” a rómaiak. Dávid 
akár ténylegesen is képes lehetett a jövőbe látni, de nem hinném. 

Azért nem hinném, mert a választott nép történetére vonatkozó 
legeslegrégibb történeti forrás még a négy evangéliumnál is 
fiatalabb. János: Jelenések Könyve kb. Kr.u. 100-ból való, míg a 
legrégebbi ószövetségi szövegek legalább Kr.u. 300-ból, mint 
ahogy az Újszövetségi szentírás többi része is. 

Az a momentum, hogy bizonyos – kevésbé jelentősnek tekinthető 
– ószövetségi szövegtöredékeket, illetve hosszabb, egybefüggő 
részeket (főleg zsoltárokat és bizonyos szabályokat, 
elszámolásokat) a qumráni tekercsek között is megtaláltak nem 
mérvadó, hiszen ez közel sem jelenti azt, hogy az ószövetségi 
szentírás, a maga egészében, korban legalább a holt-tengeri 
tekercsek korával megegyezne, azaz legalább 2000 éves lenne. 

Azt pedig főleg nem bizonyítja, hogy az ószövetségi írások kora 
elérné a 2500-3200 évet.
 
A Qumránban a tekercseket Kr.u. 70-ig írták, tehát Jézus 
kora utánig. Sajnos, a nem tetsző részeket a mai napig nem 
hozták nyilvánosságra, erre közel 60 év nem volt elegendő.



Aztán itt van mindjárt a következő probléma: a bibliai események 
egyetlen mozzanatát sem támasztják alá régészeti felfedezések. 
(Erre már, mások mellett,  Däniken is több munkájában felhívta a 
figyelmet.) Pedig, az Ószövetséget saját hitük forrásaként 
elfogadók a régészvilág 90%-át uralják, s mindent, de mindent 
elkövetnek az Ószövetségben foglaltak régészeti 
alátámasztására, ám hiába a nagy igyekezet, mert semmi, de 
semmi kézzelfoghatóval nem tudnak szolgálni a Ószövetség 
hitelességének alátámasztására.

Amit a „bibliai idők régészeti leleteiként” mutogatnak nekünk, azok 
bizony korban és/vagy időben nem stimmelnek. Egyetlen példa: 
semelyik fellelhető egyiptomi forrásban sincs nyoma a választott 
nép egyiptomi tartózkodásának, de a tíz csapásnak, a fáraó 
halálának sem, mely a választott nép fiainak üldözése közben 
sújtott volna le rá. Semmi de semmi. Az Izrael név is mindössze 
egyetlen egyszer feordul elő a meghódított nemzetek felsorolásak



Azóta már tudjuk, hogy Mózes azonos volt Ehnatonnal, a lázadó 
fáraóval, ahogy azt Ahmed Osman – Mózes, Egyiptom fáraója – 
nagyszerű könyvében bebizonyította.

Az Ószövetségben szereplő teljes mózesi történet tehát kitalált 
történet. Az ő istene is Aton volt, akinek nevét a választott nép 
tagjai ki sem ejthették. Helyette az „adonáj” kifejezést használták, 
ahol az „aj” birtokos személyrag. Az „adon” pedig azonos az 
„aton” szóval, mindössze a kiejtés zöngés.

A választott nép babiloni fogságának ugyan van nyoma, de ez a 
fogság közel sem lehetett olyan súlyos, hiszen pl. megtarthatták 
javaikat. Később, a Mezopotámiában felvett kultúrát a választott 
nép tagjai beolvasztották sajátjukba, helyesebben talán: átvették. 



Ideértve pl. a világ teremtése, vagy a vízözön történetét 
mindenekelőtt. 

Ezek a részek a több ezer évvel korábbról való Gilgames eposz 
kicsit átdolgozott fejezetei. Mózes könyveit ráadásul Ezdrás írta 
főként, valamikor Krisztus kora környékén, már amennyiben a 
datálás helyes. De az sem lehet véletlen, hogy a választott nép 
Ábrahámot tartja ősatyjának, aki a sumér Úr városában élt.

Részlet az egyik holt-tengeri tekercsből. Jól látható, hogy 
Jehova (JHWH) neve a 2000 éves szövegben még 
rovásírással íródott! 

Hasonló problémákat figyelhetünk meg az Újszövetséggel 
kapcsolatban is. Jézusnak sincs az adott korból nyoma 
egyetlen közismert történeti forrásban sem. Mint ahogy 
Keresztelő Szent Jánosnak sem. 



(Más kérdés, hogyan keresztelhetett János ha még a 
kereszténység ki sem volt találva?…) 

Ellenben Jézusnak létezik nyoma úgy 100 évvel korábbról, a 
qumráni tekercsekben. Keresztelő Jánosnak is. Sőt, még a 
Gonosz Főpapnak is, aki halálra veti a Megváltót. Már Szent 
Péter korában keresztényeket vetettek vadállatok elé a római 
Colosseumban, akkor, amikor „szent” Pál még hivatalosan fel 
sem találta a kereszténységet… 

Az Újszövetségben 70-100 évvel Jézus halála után leírt 
események hitelessége is legalábbis kétséges, hiszen ekkora 
időtávlatból már nem lehet eldönteni mely események történtek 
meg ténylegesen és melyek már csak Jézus személye köré 



fonódott legendák részei. Egyedül a torinói halotti lepel és az 
ovideói lepel állja ki a legkritikusabb vizsgálatokat is ebből a 
korból az Újszövetséghez kapcsolódóan.

http://magyarkereszteny.network.hu/blog/egyetemes-magyar-kereszteny-
ertekeket-kovetok-kozossege-hirei/a-kitalalt-biblia

A Kitalált Biblia / 2
Az Újszövetségben tehát 70-100 évvel Jézus halála után leírt 
események hitelessége meglehetősen kétséges, hiszen ekkora 
időtávlatból már nem lehet eldönteni mely események történtek 
meg ténylegesen és mely történetek csupán Jézus személye köré 
fonódott legendák.

Egyedül a torinói halotti lepel és az ovideói lepel állja ki a 
legkritikusabb vizsgálatokat is ebből a korból az Újszövetséghez 
kapcsolódóan.

http://magyarkereszteny.network.hu/blog/egyetemes-magyar-kereszteny-ertekeket-kovetok-kozossege-hirei/a-kitalalt-biblia
http://magyarkereszteny.network.hu/blog/egyetemes-magyar-kereszteny-ertekeket-kovetok-kozossege-hirei/a-kitalalt-biblia


Jobbra az Ovideoi Sudarium vagy arclepel, balra pedig a Turini 
lepel 
 
A tágabb történelmi háttér ismeretéhez feltétlen szükséges 
megemlíteni a kb. Kr.e. 250-ben megalakított Pártus birodalmat. 
A korábban mér létező birodalmat Nagy Sándor foglalta el, majd 
halála után darabjaira hullott, az említett dátum idején sikerült újra 
egyesíteni. 

A Pártus Birodalom részint Mezopotámiában a sumérek 
földjén terült el. 

Nem véletlen tartják őket sumér-leszármazottaknak, illetve 
szkíta-hunoknak. 

A Pártusok birodalma és ereje a Római Birodaloméval 
vetekedett, hiszen két római császárt is megöltek különböző 
háborúkban. Nem csoda hát, hogy a rómaiak „nem szerették” 
őket.



A Sínai-félszigeten kb. 2800 évvel ezelőtt (újjá)épült Avaris 
városának romjai (Avar-is = Avar Város)

A pártusok sumér rokonságára utal a köristen (keristen – 
kerestyen – keresztyén – keresztény) tiszteletük. Az Isten egyik 



jele a kör volt. Ezt a kört osztották egy + jellel négyfelé, 
szimbolizálva a négy őselemet. Később a kör összébb ment, a 
kereszt növekedett, szára megnyúlt. (Megfigyelhető régi temetői 
fejfákon!) 

Megvan a teljes kereszt, a szárak metszéspontjában a kör. A 
rómaiak tehát nem szívlelték a pártusokat, ezért nem kell túl nagy 
képzelőerő annak belátására, hogy azért vezették be a 
keresztrefeszítés módszerét, hogy így álljanak kegyetlen bosszút 
az őket legyőző  pártusokon: a saját szent jelükre szögeljék őket, 
„civilizált” római (nyugati) megoldás részeként.

Jézus (elfogadott) korában a Pártus Birodalom és a Római 
Birodalom határa a mai Izrael területén (is) húzódott. A déli rész 
római kézen volt, az északi a pártusok kezén. Jézus születési 
helye sem lehetett Betlehem, hiszen a Születés Barlangja néven 
mutogatott hely már Jézus korában is nagy tiszteletnek örvendett, 
mint a Mitrász-kultusz része. Jézusnak tehát egészen máshol 
kellett születnie. Tudjuk róla görögül tanított, és tanítványai is 
görögül írtak. 

Ennek a területnek volt Pandarja (pandúrja) azaz felügyelője 
József, akinek nevét a rosszakarói „kicsit megtekerték” és lett 
belőle ács. Az arab forrásokban ugyanis Jusuf Pandar ibn Maghar 
néven szerepel, a Jusuf Pandar ibn Magharból pedig Jusuf 
Pandar ibn Naggar, azaz a „József, a magyarból”  lett „József az 
ács”. 

Felesége, az arsakida uralkodóház tagja, Adiebene Mária, Jézus 
(Győző) anyja. Ők tanították gyermeküket olvasni. (Mindezt 
nehezen lehetett volna elképzelni egy ácstól és egy megesett 16 
éves leánytól, akiknek állítólag folytonosan menekülniük kellett.)
Az újszövetséget érintő hamisítási munkák legfőbb bástyája 
„szent” Pál volt, az önjelöl apostol, akit az igazi apostolok 
többször is száműztek Jeruzsálemből, azaz Hiero-Sólyomból. 
(Hiero=hős, tehát Hős-Sólyom.)



Jeruzsálem (Hiero Sólyom = Hős sólyom) városa nem 
Salamon feltételezett korában élte virágkorát, hiszen a képen 
látható gigászi falak, melyek mellett eltörpülnek az emberek, 
Salamon korát legalább 5000 évvel megelőzik. Az sem lehet 
véletlen, hogy Jeruzsálemtől délre, mintegy 50 km-re 
található egy Arad nevű település is.

Jézus keresztfelirata is alátámasztja a fentieket. I.N.R.I. azaz 
Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Azt tanítják, ennek 
értelmezése: Ez a názáreti Jézus, a zsidók császára. A 
rómaiaknak tudniuk kellett, mit írnak. Tudták is. Csakhogy. 
Nekünk is tudnunk kell, hogy Názáret nevű település nem létezett 
Jézus korában, de még 200 évvel később sem. A „Nazarénus” 
megjelölés egy vallási közösségre utalt. Ennek volt tagja Jézus. 

Azt is tudhatjuk, nem a rómaiak által megszállt területen született 
(szülei révén), tehát a kereszt feliratát is helyesen tudjuk most 
már értelmezni: Ez a Nazarénus Jézus Júdea császára. (Vagyis 
az északi területeké.) Jézus mondta: „Az én országom nem eme 
országból való, hiszen ha eme országból való volna, akkor 



jönnének a katonáim és kiszabadítanának.”

További igazolás: a választott nép tagjai szemrebbenés nélkül 
halálra kövezték azt, aki istenkáromlást követett el, 
de idegennelezt nem tehették meg, nem volt joguk hozzá, csak 
közülük valóval. Tehát Jézust elvitték a rómaiakhoz kivégeztetni.

Jézus az apostolokkal az utolsó vacsorán vérszerződést kötött, a 
pusztában, a hegyeken és a vízparton tanított, míg önmaga is 
hegyre járt imádkozni, leggyakrabban az Olajfák hegyére, ahol 
pedig Istar szentély állott akkoriban. Ez is „idegenségére” vall.

Lindsey említett könyvében idézi, hogy Armaggedon idején az 
„északi szövetségesek” le fogják rohanni és meghódítani Izraelt, s 
ennek az öldöklésnek vet majd véget Jézus második eljövetele. 
Ezekiel: 36-39. fejezet. Ezekben a részekben ír Izrael fizikai 
újjászületéséről, mely megelőzi a szellemi újjászületést és a kettő 
közé esne időben Armaggedon. 

A szerző azt szeretné bizonyítani, hogy Izrael fizikai újjászületése 
alatt 1948-at kell érteni, amikor az ENSZ az angol megszállási 
övezetből megalakította Izrael államot. A gond az, hogy Ezekiel 
az armaggedoni „csatában nagy számú lovassereg” bevetését írja 
le, ami mai viszonyok mellett legalábbis kérdéses.

Azonban, az előző gondolatok fényében az írásokat talán 
másként is lehet értelmezni, hiszen Izrael a babiloni fogság után 
„fizikailag” is helyreállt. Egészen addig, amíg a pártusok vissza 
nem foglalták. Ők voltak tehát az „északi szövetséges” nép. 
Nagyszámú lovassereggel támadták Palesztínát (azaz Pilistét), 
meg sem álltak Egyiptom szívéig.

A Római Birodalom és a Pártus Birodalom között mindennaposak 
voltak az összecsapások, nem csak Meggidó hegye környékén, 
hanem Kis-Ázsiában is. (Bár egyáltalán nem biztos, hogy 
Armaggedon mint hely, valóban Meggidó hegyét jelenti.) 



Ennek a római-pártus csatározásnak középszakaszában érkezett 
meg Jézus. 

Ezekiel „próféciái” tehát történelemkönyvnek tekinthetők és nem 
jóslatoknak. Persze az is csak a maga módján és helyesen 
értelmezve. Hiszen azt is tudjuk, a bibliaszakértőknek 
köszönhetően, hogy a próféták múlt időben íródtak. El is nevezték 
„prófétai múltnak” a stílust. De ebben az esetben 
mindenféleképpen fel kell tenni a kérdést: mi van, ha ez a múlt 
valóban múlt idő?

Ezekiel könyvéből tudjuk, hogy Armaggedon idején a „pogány 
világ” a „választott nép” megsemmisítésére tör. Ha ez történelem, 
márpedig hihető, hogy az, akkor nincs semmi gond. 

A gond akkor van,  ha bizonyos vezetők ezt jóslatként értelmezik, 
hiszen a „jóslat alapján” fenyegetve érezhetik magukat, és arra az 
álláspontra helyezkedhetnek, hogy „joguk van önmagukat 
megvédeni”. Viszont, ha a jóslat nem jóslat, hanem történelem, 
akkor bizony ez az álláspont az egész világ biztonságát fenyegeti, 
mivel legalábbis „téves” alapokon nyugszik.

Az Armaggedonra készülő nemzetek, valamint a Jézus második 
eljövetelét most várók bizony tévednek. Nem kicsit. Hiszen 
mindez már megtörtént, úgy 2000-2200 éve. 

János Jelenések könyvében, illetve Dániel látomásaiban szerepel 
a Római Birodalom, illetve Babilon újjászületése. Ráadásul, 
Babilon egy kegyetlen zsarnok alatt emelkedik újra fel – az írás 
szerint. Az EU-t a Római Birodalom újjászületésének tartják, míg 
Szaddamot gondolták a Babiloniai zsarnoknak, ezért igyekeztek 
olyan lelkesedéssel eltakarítani, nehogy a Jelenések Könyve 
beteljesedhessen. Benne az Armaggedonnal. Mivel álláspontjuk 
megalapozottságát semmi sem igazolta, most elkezdtek Iránra 
mutogatni....



Ha mind Dániel és Ezekiel írásait, mind a Jelenések Könyvét 
egyszerű történelemnek tekintjük, akkor minden azonnal 
érthetővé válik. A Római Birodalom ugyanis nem újjászületett 
ezek szerint, hanem csak megszületett. Annak idején. Míg 
Babilon valóban "újjászületett", lett belőle a Pártus Birodalom, 
mely minden ellenfelét tönkreverte, beleértve a hatalmas római 
birodalmat is, hiszen két császárát ölte meg csatában. Tehát a 
választott nép számára valóban komoly veszélyforrás volt.

Miközben az írásokra hivatkoznak és másokra mutogatnak, 
igyekeznek elterelni arról a figyelmet, hogy az emberiségre a 
legnagyobb veszélyt nem más, mint maga az emberiség jelenti…

http://magyarkereszteny.network.hu/blog/egyetemes-magyar-kereszteny-
ertekeket-kovetok-kozossege-hirei/a-kitalalt-biblia-2

Mennyire hitelesek a mai Bibliában 
szereplő evangéliumok?
Már az egyszerű olvasó számára is érzékelhető, hogy a 
bibliai (kanonizált) evangéliumok nagyfokú hasonlóságuk 
ellenére eltérnek egymástól. Az ilyen különbözőségek egy 
része nem csak zavaró, hanem esetenként ellentmondásos. 

Néha úgy érezhetjük, mintha nem is ugyanarról az 
üdvtörténetről szólnának. Nem csoda, hogy egyre 
gyakrabban olvashatók olyan tanulmányok és kutatási 
eredmények, amelyek az evangéliumok hitelességét próbálja 
feszegetni vagy igazolni, értelmüket megmagyarázni vagy 
helyreállítani.

http://magyarkereszteny.network.hu/blog/egyetemes-magyar-kereszteny-ertekeket-kovetok-kozossege-hirei/a-kitalalt-biblia-2
http://magyarkereszteny.network.hu/blog/egyetemes-magyar-kereszteny-ertekeket-kovetok-kozossege-hirei/a-kitalalt-biblia-2


A wikipédia szerint az evangélium görög eredetű szó 
(ευαγγέλιον, euangelion), jelentése jó hír, örömhír, amellyel 
általában az Újszövetség első négy könyvét jelölik (illetve az 
úgynevezett apokrif evangéliumokat).

Ezen könyvek szerzőit nevezzük evangélistáknak. Az 
evangéliumok Jézus tanítása és beszédeit, születését, életét, 
szolgálatát, keresztre feszítését és feltámadását írják le. 

A Jézusról és tanítványairól szóló legendákat először élőszóban 
terjesztették a „küldöttek” (vagyis apostolok), s mielőtt írásos 
rögzítésükre került volna sor – de még azután is –, más-más 
közösségekben különféle verziók és értelmezések gyökereztek 
meg.

A négy kánoni evangéliumot (Máté, Márk, Lukács és János 
evangéliuma) valószínűleg 65 és 100 között írták.

Úgy tűnik, hogy eredetileg nem volt címük és így idézték őket a 
második század első felében (100 – 150); a ma ismert 
elnevezésük először a 180. év körül jelent meg A négy szerző 
közül Máté eredetileg vámos volt, majd apostol, vagyis küldött, 
követ lett.), Márk fiatalon Péter apostol kísérője és tolmácsa lett, 
Lukács, aki orvos volt, később Pál apostol kísérőjévé szegődött a 
Földközi tenger környékén végzett missziós utakon, János halász 
volt és Jézus tanítványa, nyilvános működésének, 
kereszthalálának és feltámadásának a szemtanúja.

Alig maradtak fenn megbízható adatok a keresztény biblikus 
irodalom történetének legkorábbi szakaszáról , hiszen a IV. 
századi Caesareai Eusebius keresztény történetíró és a Római 
Birodalomhoz tartozó caesareai Maritima püspöke igyekezett 
először rendszerezni az előzményeket. A hiteles és apokrif iratok 
elkülönítése körül már a II. századtól viták folytak a keresztény 
közösségeken belül. 



Kétségek
 
Belátható, hogy az evangéliumok alapja közös, mivel az általuk 
hirdetett üdvtörténet csak egyféleképpen történhetett. Vagyis, az 
evangéliumok közötti eltérések – amelyek tagadhatatlanok - 
emberi beavatkozások eredménye, amelyek lehetnek egyediek 
vagy sorozatosak, véletlenek vagy tudatosak. És ha tudatosak, 
akkor bizonyára célirányosak. 
 
Azok számára, akik az evangéliumokat isten által sugalmazottnak 
tekintik, az eltérések nehezen érthetők. Viszont, ha képesek 
kétség nélkül elfogadni azok ellentmondásait, akkor 
gondolkodásukat a fanatizmus vagy tudatlanság korlátozhatja.   

A fennmaradt ősi kézirat- és szövegmaradványok bizonyítják, 
hogy – ellentétben a keresztény egyházak többségi 
közfelfogásával – az evangéliumok sem mentesek a más 
„szentírások” keletkezésénél megfigyelhető jelenségektől, és 
tanításait sem csak a későbbi korok félreértelmezései ködösítik. 
Ha így lenne, akkor éppen a keresztény egyházak tehetnének 
legtöbbet annak érdekében, hogy a hit tiszta ősforrásához 
visszatérhessünk. 

Fordítási zavarok
Fordítási és értelmezési nehézségek szintén zavarokat okoztak. 
Különösen kínos, ha több lehetséges értelmezés közül nem a 
megfelelőt alkalmazták, mert ez a szöveg eredeti jelentését 
rendkívül megváltoztatja. Tipikus példa erre pl.: „szabbat” szó, 
amelyet „szombat”,-nak fordítanak, holott az eredeti szó 
nyugalom napját (pihenő-, és ünnep- és jubileumi napot) jelent. 
Hasonló gondot okoz a „szenvedő igék” tendenciózus fordítása, 
amikor a történést isteni cselekvésnek állítják be, pl.: 
„megbocsáttatik” helyett „isten megbocsájtja”.



Utólagos betoldások
A kéziratokban tetten érhető utólagos betoldások ügye már sokkal 
kényesebb. A felvilágosító magyarázat általában nem okoz 
különösebb gondot, ha az nem erőszakolt és nem eltérítő. Ezek 
egy része – ha az ótestamentumra utalnak – a nem zsidók 
számára fontos jelzések lehetnek. A szimbolikus megjelenítések 
sem zavaróak, ha illeszkednek az üdvtörténethez. 

Az előzetes jóslásokat vagy az utólagos igazolásokat már 
érdemes fenntartásokkal kezelni. A későbbi korok 
szóhasználatára és hittételeire utaló betoldások pedig alaposan 
eltorzítják az eredeti üdvtörténetet, a kitalált vagy máshonnan 
átvett események beillesztése pedig azt meghamisítják. Némely 
betoldásnál kifejezetten érzékelhető az a törekvés, hogy későbbi 
eseményeket kívántak ily módon utólagosan igazolni.

Megtehetjük, hogy bagatellizáljuk a torzulások jelentőségét, és 
kitartunk amellett, hogy a szövegek így is megőrizték eredeti 
tanításukat. De ha így tennénk, akkor jóváhagynánk azokat a 
hamisításokat is, amelyek nem a hit, hanem a hatalom és dogma 
erősítése érdekében történtek. 

Betoldások jelentősége
Íme, néhány olyan horderejű utólagos betoldások, amely 
jelentősen megváltoztatta az evangéliumok kinyilatkoztatásait és 
értelmezését, és amelyek az eredeti ősevangélium nem 
tartalmazta (nem tartalmazhatta, hiszen a legrégebbi forrásokból 
is hiányzik):

Márk evangéliumában: Mk. 14.55-65 (Jézus Kaifás előtt), Mk. 
16.9-20 (Jézus feltámadás utáni megjelenései; Apostolok 
küldetése;  Mennybemenetel)



Máté evangéliumában: Mt. 1.1-17 (Jézus ősei), Mt. 16.17-19 
(Jézus Péternek tett ígérete), Mt. 17.20 (A hit erejéről), Mt. 
28.16-20 (Feltámadt Jézus megjelenése; Szentháromságra 
utalás; Minden nép tanítása; Apostolok küldetése); 

Lukács evangéliumában: Lk.1.1-2.52  (Bevezetés, Keresztelő 
János és Jézus születése; a gyermek Jézus), Lk. 3.23-38 (Jézus 
családfája), Lk. 24.48-53 (Jézus menybemenetele)

János evangéliumában: Jn. 1.1-18 (Előszó), Jn. 1.32-34 (János 
tanúságtétele), Jn. 6.16-71 (Jézus vizen jár Beszéd az élet 
kenyeréről; Jézus teste; Péter hitvallása), Jn. 7.53-8.11 
(Házasságtörő asszony), Jn.11.1-54 (Lázár feltámasztása), Jn. 
15.1-27 (Jézus megígéri a Szentlelket; Az igaz szőlőtő; A világ 
gyűlölete), Jn. 16.33 (A vigasztaló eljövetele; A viszontlátás 
reménye), Jn. 20.11-16 (Mária és a feltámadt Jézus), Jn. 21.1-25 
(Feltámadt Jézus a tónál; Jézus halat eszik; Péter és János 
sorsa; Befejezés).

A betoldások célja
 Az utólagos betoldások, szöveg és fogalommódosulások célja 
bizonyára az lehetett, hogy a uralkodó keresztény irányzatok 
hitbéli és hitéleti változásait, zsinati döntéseit  „evangéliumi 
szinten” is legalizálják. Ezért kellett az evangéliumok 
eltorzításával az:

- az igaz ember (tanító, próféta) Jézust egyfajta Istenfiúvá emelni;

- csodálatos születés-mítosszal isteni származását megalapozni;

- ácsfiú Jézusnak férfi és női ágon uralkodói-mitikus családfát 
kreálni;



- gyógyító tanítómesterből istenszerű messiást formálni;

- nazareus (zsidó szekta) Jézust egy názáreti (származású) 
Jézussá átnevezni; 

- kenyérdarabok szétosztásából kenyérszaporítást kreálni;

- szavak félrefordításával a tömegek számát fokozni 
(sokadalomból > ezreket);

- kihagyásokkal és toldásokkal a nők jelentőségét és tekintélyét 
csökkenteni;

- természettudományosan magyarázható eseményeket csodákká 
nagyítani;

- meg nem történt eseményeket beilleszteni (telihold időszakában 
napfogyatkozás);

- eseményeket előre megírtakká formázni (jóslat 
beteljesüléseként);

- eltűnt test helyett egy feltámadó Jézust bemutatni (asztrális, 
majd élő testként); 

- az Egy Isten helyett a későbbi istenhármas (szentháromság) 
hittételt utólag igazolni;

- a későbbi egyház hatalmát, tetteit utólagosan igazolni 
(közösséget egyházként nevezve);  

- az egyetemes és feltétlen szeretetet feltételekhez kötni;

- az egyetemesnek hirdetett hitet kisajátítani, annak nevében 
másokat kirekeszteni;



- a csak zsidóknak szánt jézusi tanításokat utólag az egész 
emberiségre kiterjeszteni;

Evangéliumok és keletkezésük
A kanonizált evangéliumok különböző korokban készültek.
Elkészítésük ideje szerint Márk evangéliuma a legidősebb (i.sz. 
60-80),
ezt követi Máté (i.sz. 70-100), majd Lukács (i.sz. 80-130)
és végül János evangéliuma (i.sz. 90-110). És ekkor még nem 
említettük a többtíz más evangéliumot, amely nagy részét később 
eretneknek nyilvánítottak és elpusztítottak.

Az időeltérés sokatmondó különbségeket is rejt, ugyanis 
minél későbbi az evangélium: 

-   annál istenibbé válik Jézus-ábrázolása (az ember Jézus 
helyett), 

-   annál erőteljesebb Jézus istenfiú és a szentlélek szerepe (az 
Egy Isten helyett), 

-   annál csodaszerűbbek a történések (az érthető cselekmények 
helyett), 

-   annál erősebb a filozofikus és gnosztikus szemlélete (a 
cselekvő és tanító helyett). 

-   annál hevesebb kizárólagosságra, megkülönböztetésre 
törekvés (egyetemesség helyett);

-   annál intenzívebb a szorongáskeltés és fenyegetőzés 
(beláttatás és meggyőzés helyett); 



Irányzatok és evangéliumok
Már az evangéliumok keletkezésének idejében (!) is több 
evangélium-változat vált kétségessé. Vagyis, már akkor is gondot 
okoztak a manipulációk (félreértelmezések, belemagyarázások, 
betoldások). Az i.sz. I. század körül a zsidókeresztények 
(ebionita, nazareus és régi egyiptomi közösségek) a Máté-
szerinti evangéliumot fogadták el.

Ennek ellenére evangélium-változataik versszámban és 
értelmezésben eltértek egymástól.  A kis-ázsiai pogány 
keresztények Márk szerinti evangéliumban bíztak. A római zsidó-
keresztény csoportok Lukács szerinti evangéliumra esküdtek, míg 
az ottani pogány keresztények ennek anti-judaista változatát 
fogadták el. A gnosztikusok pedig – irányzataiktól függően - 
többféle János szerinti evangélium-változatokat ismertek el.  

Hitelesség és elfogadottság
Kezdetben őskeresztények főleg a Máté 
szerinti evangéliumot fogadták el, bár több más evangélium is 
létezett (Tamás, Fülöp, Mátyás stb. evangéliuma). 

Papiasz (hierapoliszi püspök) i.sz. 130. körül csak a Márk-szerinti 
evangéliumot tartotta megbízhatónak (mint Péter apostol 
prédikáció-gyűjteményét). 

Markion (a „Pál-tanítványok” képviselője) i.sz. 144. körül pedig 
a Lukács-szerinti evangéliumantijudaista változatát tekintette 
hitelesnek, és megtisztította még a pál-leveleket is, a már akkor 
tetten érhető (!) hamisításoktól. 

Montanosz (frígiai pap) és montanista hívei i.sz. 160. körül a 
János szerinti evangéliumot hirdették (amely laikus hívek 



számára készített prédikációgyűjtemény lehetett).

Tatianosz (szíriai egyházatya) i.sz. 170 körül egybeszerkesztette 
a 4 evangéliumot, hogy kiküszöbölje a zavaró különbségeket. 

Mani (a manicheizmus alapítója) i.sz. 245 körül az 
evangéliumokat csak a betoldások és ószövetségi utalások nélkül 
fogadta el. 

Arius (az ariánus irányzat alapítója) i.sz. 312. körül megkísérelt 
visszatérni az őskeresztény hitelvekhez (szentháromság elvetése, 
Jézust isteni közvetítőnek tekintve, stb.). 

Sajnos, az akkori uralkodó osztályok által is „szponzorált” 
zsinatok elítélték az evangéliumok megtisztítására irányuló 
törekvéseket. Mivel, az a hatalmuk ideológiai megalapozottságát 
elősegítő „torzításokat és betoldásokat” veszélyeztette. Így, a ma 
is használatos torzult változatok a 4. szd. közepére hivatalosan is 
„hitelessé” váltak a római-bizánci keresztény egyházaknál. 

A többi evangéliumot (ebionota, mazareus, egyiptomi, héber, 
Júdás, Mária, Tamás, János-esszénus, Péter, Nikodémus, béke, 
igazság, élet stb. evangéliumokat) pedig igyekeztek 
megsemmisíteni. Szerencsére ezek egy része megmaradt, így 
bepillantást nyerhetünk a régi keresztény irányzatok kulisszái 
mögé.

Manipulációk
Az első – már Jézus életében és közvetlenül halála után létrejött - 
zsidókeresztény közösségek hitfelfogása lényegesen eltért a mai 
keresztény dogmáktól.

Például: tagadták Mária szűzi fogantatását, Jézus csodás 
születését és isteni voltát, és a test feltámadását. Jézust igaz 



emberként tisztelték és többségük elítélte a húsevést.

Vagyonközösségben éltek, nem alakítottak ki kötelező liturgiát és 
dogmarendszert, nem voltak hatalommal rendelkező 
tisztségviselőik, elvetették a nemi megkülönböztetést. 

Mindezek éles ellentétben állnak a ma uralkodó keresztény 
irányzatok kinyilatkoztatásaival és gyakorlatával. Elgondolkodtató, 
hogy a később uralkodóvá vált keresztény irányzatok - „Jézus 
nevében”, - éppen azokat minősítették eretneknek és azokat 
üldözték, akik a legközelebb álltak az eredeti Jézus tanításához.

Tehették, mert a jézusi tanítást követő irányzatoktól idegen volt a 
hatalommal való együttműködés és az erőszakos hitterjesztés. 
Ami viszont ellentétes volt az „államhatalmi tényezővé vált 
egyház” érdekeivel.

Torzító hatások
A mai keresztény felfogások és az evangéliumok olyan zavaró 
idegen hatásokkal terheltek, amelyek egyértelműen más vallási 
hatásokra és evangélium-torzításokra utalnak, például:

- Máriát úgy dicsőítik, mint az efezusi Dianát (természet, 
vadászat, szüzek istennőjét);

- Mária szűzen fogant, mint a frígiai Cybele (éj szűz királynője), 
Maia királynő (Buddha édesanyja), Szeléné hercegnő 
(Dionüszosz anyja). Hasonlóan szűztől születettnek tartották 
Platont, Nagy Sándort és Augustus császárt is.

- Jézus, Isten fia, mint Deoius (Cybele és Baál gyermeke), 
Dionüszosz, Mithrasz;

- Jézus karácsonykor született: mint sok más mitológiai isten 



(Hórusz, Tammuz, Héliosz, Mithrasz, Yule, Dazsbog, Dionüszosz, 
stb.). Ez azért is kétséges, mert ha a biblia szerint 33,5 éves 
korában és húsvétkor halt meg, akkor ősszel kellett születnie.

- Jézus születését előre megjósolták, mint Buddháét, vagy 
Augustus császárét;

- Jézus születésekor napkeleti bölcsek jelennek meg, ami nagyon 
hasonló a tibeti buddhisták új láma (régi reinkarnációjának) 
keresésekor.

- Heródes Jézus születését követően a hasonló korú gyermeket 
megölette. Augustus császár születésekor (legenda szerint) a 
szenátus szintén ezt akarta, de tervük meghiúsult; 

- Jézus már gyermekkorában kiemelkedő képességű volt, úgy, 
mint Buddha;

- Jézus 30 évesen kezdte működését, mint Zarathusztra (párszi 
vallásalapító), Buddha 30. évébe lépett, amikor elindult az 
igazság keresésére;

- Jézus 40 napra elvonult a pusztába, mint Buddha a 
megvilágosodás elérésekor;

- Jézus csodás gyógyító, akárcsak Zarathustra, Mithrasz;

- Jézus hittanító volt, akárcsak Zarathustra, Buddha, Mithrasz;

- Jézust elfogták és kivégezték, mint Zarathustrát, keresztelő 
Jánost és Manit;

- Jézust keresztre feszítették, mint Spartacust, ezt terjesztették 
Maniról (aki börtönben halt); 

- Jézus tavasszal feltámadt, mint Baál, Adon. Újjászületett, mint 



Attisz, Koré, Apollón;

- Jézus testben támadt fel, mint Bacchus, Mitrász, Attisz, Apollón; 

- Jézus halála után felszállt a menybe, mint Mózes, Illés próféta, 
és Szűz Mária, mint ahogy ezt terjesztették Augusztus császárról, 
majd később Mohamedtől is;

- Atya - Fiú - Szentlélek istenhármassága hasonló más 
istenhármasokhoz, mint: Égi Atya - Fiú - Föld Anya = 
gnosztikusoknál, Brahma-Visnú-Síva = hinduknál, Ozirisz-Ízisz-
Hórusz = óegyiptomiaknál, Anu-Enlil-Enki = suméroknál;

- Isten-Sátán (jó-rossz) mint: az egyiptomi Ozirisz-Széth, Ahura 
Mazda – Ahra Majniu az irániaknál, Fény-Sötétség a 
manicheistáknál, Numi Torem – Khul Ater az uraliaknál; 

A pogány mítoszokra emlékeztető egyes evangéliumi 
megnyilvánulások erős kétségeket ébresztenek.  

Az ilyen betoldások azt a gyanút erősítik, hogy az akkoriban 
uralkodóvá vált keresztény irányzatok – befolyásuk erősítése 
érdekében – olyan pogány eszméket és hagyományokat is 
önmagukba építettek, amelyek távol állnak a jézusi tanításoktól. 
Mintha, a helyi vallások képzeteinek célirányos átvételével azok 
keresztényesítésre törekedtek volna… 

Következtetés
A kéziratok és a bibliakutatások egyértelműen bizonyítják – és ezt 
mérvadó bibliafordítók és teológusok is elismerik -, hogy az 
evangéliumok szövege az idők során jelentősen torzult (fordítási 
és másolási hibák, kihagyások és betoldások, értelmezési és 
feltételezési rárakódások).



Pedig a tisztesség és hithűség azt kívánná, hogy az 
evangéliumok végre megtisztulhassanak a mintegy kétezer 
év hordalékaitól és lerakódásaitól. Hogy ismét a tiszta 
forráshoz juthassunk. 

Mert, ha a „hivatalos keresztény irányzatok” (híveiket is 
becsapva) nem akarnak tudomást venni a torzulásokról 
akkor ez azt bizonyítja: fontosabb számunkra egy torz 
hagyomány fenntartása, és a lelkek feletti hatalom 
megőrzése, mint az örömhír megismerése.

http://magyarkereszteny.network.hu/blog/egyetemes-magyar-kereszteny-
ertekeket-kovetok-kozossege-hirei/mennyire-hitelesek-a-mai-bibliaban-
szereplo-evangeliumok

Az atya, fiú és szentlélek hármasságának
kialakulása
Avagy hogyan vált Babilonban, földi kultúránk egyik ismert 
csomópontjában az Ég Királynőjéből szajha Szemiramisz, az 
Orion csillagkép Nimród Égi királyából akkád- zsidó Ninus (a 
hamis Nimród) és hogyan juttatta ez el az emberiséget a mai 
világfertőnkhöz.

A János apostol által írt Jelenések könyve részletesen foglalkozik 
Jézus és a Sátán között lejátszódó végső küzdelemmel. A Sátán 
az évezredek folyamán óriási hatalmat épített ki magának, és 
amikor eljön az idő, teljes erejét latba vetve áll majd ki a végső 
harcra. 

http://magyarkereszteny.network.hu/blog/egyetemes-magyar-kereszteny-ertekeket-kovetok-kozossege-hirei/mennyire-hitelesek-a-mai-bibliaban-szereplo-evangeliumok
http://magyarkereszteny.network.hu/blog/egyetemes-magyar-kereszteny-ertekeket-kovetok-kozossege-hirei/mennyire-hitelesek-a-mai-bibliaban-szereplo-evangeliumok
http://magyarkereszteny.network.hu/blog/egyetemes-magyar-kereszteny-ertekeket-kovetok-kozossege-hirei/mennyire-hitelesek-a-mai-bibliaban-szereplo-evangeliumok
http://magyarkereszteny.network.hu/blog/egyetemes-magyar-kereszteny-ertekeket-kovetok-kozossege-hirei/ahol-az-emberi-es-isteni-tudas-kettevalt-az-atya-a-fiu-es-szentlelek-harmassaganak-kialakulasa-es-a-jovo


Félelmetes hatalmának egy részét a Jelenések 17. fejezete a 
következő szavakkal ábrázolja: ... 

és láttam egy asszonyt ülni egy skarlátvörös fenevadon, amely 
tele volt istenkáromló nevekkel, amelynek hét feje és tíz szarva 
volt, 

az asszony pedig bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, 
drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, kezében aranypohár, tele 
utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságaival, és a 
homlokára írva ez a titokzatos név: 

A nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja 

(Jel. 17,3-5). 



Ez a leírás három dolgot jelent ki:

1. az aranypoharat
2. az asszony a pohár tartalmával minden nemzetet megrészegít,
3. az asszony nevei:
a. titok (görögül: mysterion) 
b. a nagy Babilon
c. a föld paráznáinak és utálatos bálványainak anyja. 

Először is nagyon fontos számunkra annak a kérdésnek a 
megválaszolása, mit jelent a misztérium kifejezés, mi az eredete, 
mit rejt magában, továbbá mi a jelentősége a pohárnak, s hol 
jelenik meg először az asszonnyal kapcsolatban. 

Az l Mózes 10. fejezetében található Nóé három fiának, Sémnek, 
Hámnak és Jáfetnek a nemzetségtáblázata (10,1-10). A Biblia 
szerint Nimród, Hám unokája volt Babilon építője. Feleségét 
Szemiramisznak hívták, varázslatosan szép, ugyanakkor 
erkölcstelen asszony, parázna nő volt.

Eusebius, az egyházatya (Krónika 1-2 kötet) azt írja, hogy Ninus 
(azaz az akkád-zsidó Nimrod továbbiakban Ninus, mely a mi 



nemzetünk Nimród fejedelmének nevét lopta el) és Szemiramisz 
Ábrahám idejében uralkodtak. Ábrahám a héber időszámítás 
szerint Kr. e. 1996-ban született. 

Kilenc éves volt tehát, amikor az akkád-zsidó Ninus uralma Kr. e. 
1987-ben véget ért. Szemiramisz 42 évvel élte túl férjét. Ninus és 
Szemiramisz uralkodásának idején az élő, teremtő Istenbe vetett 
patriarchális hit még többé-kevésbé elevenen élt, hiszen Sém, 
Ninus dédnagybátyja az özönvíz után még 502 évig, azaz Kr. e. 
1846-ig élt (1Móz 11,10-11).

Ninus és Szemiramisz, az atyáktól örökölt hittel szemben, 
titkos tant alapítottak. A titkos tan korrupt babiloni 
rendszerének bevezetését és elterjesztését az ún. papokra 



bízták. Ők voltak az új rend - különösen a vallási ismeretek - 
egyedüli letéteményesei és irányítói. 

Csak ők voltak az igazi hagyomány birtokában, amellyel az 
írásokat és jelképeket meg lehetett magyarázni, továbbá a tudás 
minden területén nekik volt igazán mély ismeretük. 

A tudás eme titkát csak azokkal osztották meg, akik 
felvétették magukat a misztériumokba, vagyis akiket annyira 
előkészítettek, hogy képesek voltak megvédelmezni ennek az 
ördögi rendszernek az érdekeit. 

A rendszer és a papok iránti vak és föltétlen engedelmesség 
nélkül senki sem szerezhetett tudomást 
a szabaduláshoz szükséges tanításról. Így ahol csak a babiloni 
rendszer elterjedt (és ez az évezredek folyamán az egész világon 
végbement), a nép szorosan kötődött a papokhoz. A babiloni 
misztériumok jelképe egy aranypohár volt. 

A Jelenésekben (17. fejezet) szereplő asszony képe, kezében az 
aranypohárral, a parázna Szemiramiszra vezethető vissza, hiszen 
őt ábrázolták így, mint nagy tanítómestert, aranypohárral a 
kezében. 

Aki meg akarta ismemi a misztériumokat, annak innia kellett e 
pohárból. Ezt a titokzatos italt borból, mézből, vízből és lisztből, 
és még más mérget is tartalmazó anyagokból
erjesztették.



Ameddig a jelölt nem ivott a pohárból, amelynek a tartalma 
elködösítette az értelmet és felkorbácsolta a szenvedélyeket, nem 
várhatta, hogy a titkos tanításba bevezetik. Akit pedig beavattak a 
misztériumokba, annak szigorú büntetés kilátásba helyezése 
mellett meg kellett öriznie a titkokat. 

Nehogy azonban egy gyönge pillanatában abba a kísértésbe 
essék, hogy valamit eláruljon, kertelés nélkül meg kellett vallania 
minden tettét. Ily módon a papok nagy hatalmat nyertek a 
beavatott fölött, akinek száját az a félelem zárta be, hogy a pap 
elárulja meggyónt titkát.

Ha a jelöltet például gyilkosság vagy valamilyen más bűntény 
terhelte, csak akkor vették fel a misztériumba, ha a pap feloldotta 
gonosz tettei alól és megtisztította. Ezzel még erősebb lett a 
paphoz fűződő kötelék. Babilon titkos tana többek között - tisztán 
elméleti alapon -, tartalmazta az istenség egységét. Vagyis: bár a 
régi Babilon számtalan kis istenséget (bálványokat) imádott, 
elismert egy végtelen és mindenható Teremtőt, aki mindenek 
fölött áll. 

A babiloniaiaknak ez az egy istene három személyt ábrázolt. 
Az egység tanításának szimbólumaként - 

amint  Layard  Babilon és Ninive című művében rámutat - az 
egyenlő oldalú háromszöget használták fel, amit, mint sok 
minden mást, a római egyház is átvett. Layard könyvében egy 
rajzra hívja fel a figyelmet, amelyet Asszíriában találtak.

Ez a rajz a következőképpen ábrázolja a háromságot: Egy idős 
embert, akinek csak feje és törzse van, őt egy kör veszi körül, s a 
férfi hátán két szárny látható. A kör Káldeában a nullát, továbbá 
a magotjelenti. 

A kép tehát a következőt ábrázolja: az idős férfi feje az 
atyaisten, a kör a magot, vagyis a fiúistent, a madárszárnyak 



(galamb) pedig a szent szellem istent jelképezik. Ez az isten 
káromló mód maradt fenn a Szentháromság képi 
ábrázolásában és ennek imádásában. 

Izráel később átvette ezt a mérgező babiloni bálványimádást, 
ezért kellett Ézsaiásnak figyelmeztetnie a népet: Elpusztulnak 
mindazok, akik megszentelik és megtisztítják magukat, de csak 
azért, hogy kertekben áldozzanak egy középen álló körül, és akik 
disznóhúst, undok állatot és egeret esznek - így szól az Úr (Ézs 
66,17). Ugyan kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek 
össze, kivel vethetnétek egybe, akihez hasonlítanék? (Ézs 46,5).

A háromságnak ez a bálványimádó ábrázolása elárulja, hogyan 
torzult el, milyen istenkáromló módon a patriarchális hit, hogy egy 
még nagyobb istenkáromlás alapját vesse meg.



A babiloni háromságban nagyon hamar változás állt be. A 
babiloniaiak az idők folyamán egy istenanyát imádtak fiával, 
vagyis karjában a gyermekkel, akiket képeken és szobrokon 
mindenütt ábrázoltak. Hogyan állhatott be ekkora változás? 

Korábban megállapítottuk, hogy Szemiramisz 42 évvel élte túl 
férjét, Ninust. Ez utóbbi halálát többé-kevésbé homály fedi. A 
hagyomány szerint erőszakos halállal halt meg. Életében hősként 
ünnepelték. 

A káldeusok ősi lélektana szerint viszont az eredeti Nimród 
egy fiú személyében jelent meg újra, aki természetfölötti 
módon született, mégpedig felesége, Szemiramisz által.
Szemiramiszt, a később nagy paráznává vált, de eredetileg 
szent úrnőt is istenként tisztelték halála után még hosszú-
hosszú ideig, tán a mai napig. 



(Tisztán látszik tehát a hasonlatosság Szűz Mária Istenanya és 
Szemirámisz között). 

Minden hatalmát istenné nyilvánított fiától kapta, vagyis 
ugyanarra a fokra emelték, mint amelyen emberré lett s 
istenként tisztelt fia volt. Így történhetett, hogy a babiloniaiak 
a köznép vallásában általában egy anyaistenséget imádtak, 
és egy fiút, akit képeken és szobrokon anyja karjában ülő 
gyermekként ábrázoltak. 



Ugyanúgy, mint a Kárpát-medencében a Boldogasszony és a 
szeretet fényét megtestesítő Jézus mélyen gyökerező tisztelete. 

Az anya és gyermek imádatát Babilonban sem sikerült  az 
emberi lelkekből kitörölni.

Hiszen az gyermeki anyaszeretet az emberiség hajnalától az 
emberi lélek része:

Egyiptomban az anyát és gyermekét Izisz és Ozirisz néven 
tisztelték, Indiában Izi és Iszvara néven, Ázsiában Kibele és 
Deoiusz néven, a pogány Rómában pedig Fortuna és Jupiterpuer 
(Jupiter-fiú) volt a neve, míg Görögországban Cerasz, a nagy 
anya keblén fiával, vagy mint Irene, a béke istennője fiával, 
Plutusszal. 

A jezsuita misszionáriusok (Le Pére Lafitan: Les moeurs des 
sauvages amériquains ) még Tibetben, Kínában és Japánban is 
meglepetéssel látták a Madonnát a gyermekkel. Kínában Sing 
Moo szent anyát a gyermekkel együtt glóriával ábrázolják. 





Már megjegyeztük, hogy Nimród és Szemiramisz idejében a nép 
körében ismert volt a patriarchális hit, amely többek között a 
következő ígéretet tartalmazta: Ellenségeskedést támasztok 
közted és az asszony közt, a te utódod és az ó utódja közt: ő(a 
férfi) a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. 

(1Moz 3,15). 

Amikor az istennővé nyilvánított Szemiramiszt, mint a 
gyermekét karjában tartó égi anyát, vagy az ég királynőjét 
imádták, a világnak a megígért utódot adó asszonynak 
tekintették. 

Így alakult át Szemiramisz alig észrevehető, ugyanakkor 
azonban istenkáromló módon az isteni ígéret szerinti 
asszonnyá. 

Diodórusz elmondja, hogy a babiloni Belosz templomában három 
kép állt, amelyek Babilon nagy istenségeit ábrázolták. Az egyik 
egy asszonyt ábrázolt, aki egy kígyó fejét tartotta kezében. 

A régi görögök is ismerték ezt a képet. Artemisz istennőt (a 
görög Szemiramiszt), egyik kezében kígyót tartva ábrázolták, 
amelynek nem volt feje. 

- Később, amikor a történelmi babiloni Szemiramisz alakja 
egyre inkább homályba borult, alma mater -nek, szűzanyának 
nevezték. 

Az alma (szűz) kifejezést Ézsaiás prófétánál találhatjuk meg. 

Ezt a Babilonba elhurcolt zsidók magukkal vitték a száműzetésbe, 
s amelyet a bálványimádók a gyermekét karjában tartó 
Szemiramiszra értelmeztek. Emellett a legmagasabb címmel 
ruházták fel: Ég királynője . 



Megrázóak a Jeremiás próféta könyvében olvasható szavak. 

Megmutatják, hogy a zsidók bálványimádatukban mennyire az 
ég királynőjéhez fordultak: 

Akkor mindazok a férfiak, akik tudták, hogy feleségeik más 
isteneknek szoktak tömjénezni, és mindazok az asszonyok, akik 
nagy tömegben ott álltak, mert az egész nép, amely 
Egyiptomban, Patrószban lakott, így válaszolt Jeremiásnak: Nem 



engedelmeskedünk neked abban, amit az ÚR nevében hirdettél 
nekünk, hanem mindazt megtesszük, amit kimondtunk: 
tömjénezünk az Ég Királynőjének, és italáldozatot mutatunk be 
neki, ahogyan tettük mi és atyáink, királyaink és vezetőink Júda 
városaiban és Jeruzsálem utcáin. 

Mert akkor jóllaktunk kenyérrel, jó dolgunk volt, és nem kerültünk 
veszedelembe. De amióta abbahagytuk a tömjénezést az Ég 
Királynőjének, és nem mutatunk be neki italáldozatot, azóta 
mindenben szűkölködünk, fegyver és éhínség miatt pusztulunk. 

És ha az Ég Királynőjének tömjénezünk - mondták az asszonyok, 
és italáldozatot mutatunk be neki, talán férjeink tudta nélkül 
készítünk áldozati süteményeket, amelyek ót ábrázolják és úgy 
mutatunk be neki italáldozatot?

Jeremiás pedig így válaszolt: Nem tűrhette tovább az ÚR gonosz 
tetteiteket és utálatos szokásaitokat, amelyeket követtetek. Ezért 
lett országotok rommá és pusztasággá, gyalázatossá és 
lakatlanná, amilyen az ma is! Mivel tömjéneztek, vétkeztek az ÚR 
ellen, és nem hallgattatok az ÚR szavára, nem éltetek az ő 
törvénye, rendelkezései és intelmei szerint, azért ért utol 
benneteket ez a veszedelem. (Jer 44,15-19.22-24 ). 

Egyiptomban a babiloni Ég Királynőjét  Athor-nak, azaz Isten 



lakóhelyének, templomának nevezték. Ezzel kijelentették, hogy 
Isten teljessége lakik benne. Görögországban Hesztia, a 
rómaiaknál pedig a Vesta volt a neve; mindkét szó lakóhely-et 
jelent. Az orfeuszi himnuszok Hesztiát vagy Vestát így szólítják 
meg: 



Satumus lánya, tiszteletre méltó szűz, 
aki nagy és örök tűz lángjai között lakozol: 
az istenek benned választottak maguknak lakóhelyet, 
a halandók fajának szilárd nyugvópontjában.

Babilonban az istenanyának még Szakku vagy Szakta, azaz a 
szentség címe is volt. Így kapta a nagy indiai istennő, akié 
volt Isten minden hatalma – a Szakti nevet, ahogyan még ma 
is hívják (Kennedy és Moor). 

Az Ég Királynőjét tekintették a központnak, akiben nemcsak 
minden hatalom, hanem minden kegyelem és jóság is 
lakozik. 

Amikor Szemiramisz meghalt és istenné nyilvánították, galambbá 
is változott, és D'Juné vagy Galamb néven lett ismertté. Ebben az 
alakban imádták Babilonban. A galambot általában olajággal a 
csőrében ábrázolták. Az ág az istenné emelt fiút jelképezte. 

Erről kapta a babiloni istennő egyben az Ághordozó nevet is, 
és a testet öltött béke és szeretet szent szellemeként is 
tisztelték. A szíriai Hierapolis templomában állt Junó istennó 
egyik híres szobra, amelyhez a nép nagy tömegekben 
zarándokolt el. 



Az istennőt a szobor gazdag öltözékben ábrázolta, fején arany 
galambbal, és külön néven Szemeion-nak, Lakhely -nek hívták. 
Így az Istenek Anyjá-nak nevezett babiloni királynőt úgyszólván 
az egész világ tisztelte a perzsák, a szírek, Európa és Ázsia 
minden királya a legnagyobb hódolattal imádta. 

Tacitus Germania (IX) című könyvében bizonyítékkal is szolgál, 
hogy a babiloni istennőt a germánok földjén is imádták. És 
Caesar, amikor behatolt Britanniába, megállapította, hogy a 
papok ugyanezt az istenséget a druidák alatt szolgálták. 

Hérodotosz, a történetíró elmondja, hogy Egyiptomban ez az Ég 
Királynője volt minden istenség között a leghatalmasabb és a 
leginkább imádott isten . 

Ne csodálkozzunk, ha János, a pátmoszi látnok, a Titokról, a 
nagy Babilonról, vagyis egy asszonyról beszél, akinek részegítő 
aranypohár van a kezében. Fontos a következő összefüggés is: 



A Jelenések 17-ben egy asszonyról, a nagy Babilonról van szó. 
A 18. fejezet pedig egy várostemlít, amely ugyanazt a nagy 
Babilon nevet viseli, mint az asszony. Világos, hogy az asszony 
és a város nem ugyanazt jelképezi, hiszen amit az Ige az 
asszonyról ír, nem vonatkozik egy városra, és amit a városról 
jegyez fel, nem mondható el az asszonyról. 

A Jelenések 17. fejezete leírja, hogyan öli meg a tíz király az 
asszonyt. A 18. fejezetben ellenben a föld királyai sírva 
gyászolják a város pusztulását, amelyet földrengés és tűz 
pusztított el, három és fél évvel az asszony meggyilkolása után. 
Különösen jelentősek a következ ő megállapítások: 

Isten először Pál apostolnak jelentette ki, hogy 
Krisztusnak menyaszszonya van (Ef 5,23-32), és másrészt 
Jánosnak jelentetett ki, hogy az Antikrisztusnak is lesz 
menyasszonya. Talán kicsit zavaró, hogy az Antikrisztus 
asszonya Babilon városának nevét viseli. János a Jelenésekben 
azonban megoldja a rejtélyt. 

Halleluja, mert uralkodik az úr, a mi Istenünk, a Mindenható! 
Örüljünk és ujjongjunk, és dicsöítsük öt, mert eljött a Bárány 
menyegzöje, felkészült menyasszonya - olvashatjuk 

(Jel 19,6-7). A Jelenések 21,9-10 pedig ezt írja: 

Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét. 
Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta 
nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentöl, a 
mennyből szállt alá. János az asszony helyett egy nagy várost, a 
mennyei Jeruzsálemet látta alászállni a mennyből. A város 
önmagában azonban még nem a menyasszony, az asszony. A 
város lakói miatt nevezik menyasszonynak. 



Ha vesszük magunknak a fáradságot, hogy a katolikus egyház 
bizonyos dogmái (hittételek, tantételek) és intézményrendszerei 
eredetének utánanézzünk, mélyen megrendülünk ama tény miatt, 
hogy mennyire megnyilvánul bennük Babilon. 

A rózsafüzér sem a római egyház találmánya, s őt, nagyon régi, 
hiszen már Krisztus előtt szinte valamennyi pogány nemzet 
ismerte. 

A régi mexikóiak szent eszközként használták. 

A hindusztáni brahmanok szintén ismerték, és a hinduk szent 
könyvei ismételten hivatkoznak a rózsafüzérre. 

Tibetben és a buddhizmus több millió követőjénél szintén 
megtalálható. Görögország ázsiai területein is használták, 
ahogyan az efézusi artemisz istennő képe világosan mutatja. 

Róma tehát a rózsafüzért a pogányoktól babiloni vallási 
örökségként vette át.



A szent szív eredete is Babilonban keresendő, ahogyan 
Egyiptom is, amely átvette Babilon rendszerét, világosan 
mutatja. A szív Ozirisz (a jó Nimród) isten egyik szent jelképe 
volt, amikor újra megszületett. 

Ekkor Harpokratesz-ként, azaz isteni gyermekként jelent meg 
anyja, Izisz karjában. Ezt az istengyermeket gyakran ábrázolták 
kezében egy szívvel, vagyis egy szív alakú gyümölccsel, a 
perszeával. 

A római katolikus egyházban nagy teret kap az ereklyék tisztelete. 
Bárhol szenteljenek is fel egy templomot vagy kápolnát, az 
épületet egy ereklye avatja szentté. Az ereklyék imádatának 
babonáját többek között a régi görögöknél is megtalálhatjuk. 



A trójai Hektor földi maradványait értékes ereklyeként órizték 
Thébában. Pauzaniász elmondja, hogy Hektor csontjait az alábbi 
jóslat alapján hozták Trójából Thébába: 

Thébaiak, akik Kadmusz városát lakjátok!  
Ha új hazátokban kívántok lakni, 
óriási gazdagsággal megáldva,  
hozzátok el Hektor, Priamosz fiának 
maradványait Ázsiából földetekre,
és tiszteljétek a hőst 
Jupiter parancsa szerint.

A buddhista rendszer kezdettől fogva ismerte 
a csodatevő ereklyéket. Az ereklyetisztelet eredete újra csak 
Babilonra vezethető vissza, azoknak a szertartásoknak a részét 
képezik ugyanis, amelyek a babiloni rendszerben Nimród tragikus 
halálára emlékeztetnek. 

Nimródot - a legenda szerint - tizennégy részre vágták, és 
tizennégy vidékre küldték el testének részeit, hogy önistenítésével 
hasson mindazoknál, akik példáját akarták követni. Izisz (Ozirisz, 
azaz Nimród felesége) miután elkészítette papiruszhajóját, 
elindult, hogy férje szétszórt csontjait összegyűjtse.

Kutatását siker koronázta. Valahányszor rátalált férje egy-egy 
csontjára, egyiptomi sírban temette el. Egyiptomot elárasztották a 
mártír isten sírjai, és sok lábról és koponyáról híresztelték, hogy 
eredeti, úgyhogy végül egy egész halottasházat meg lehetett 
volna tölteni Nimród földi maradványaival. 

Ezeket a maradványokat az egymással versengő temetkezési 
helyeken állították ki, hogy az ókori Egyiptom hívői tiszteljék és 
imádják azokat. 

Ezenkívül ezek az ereklyék megszentelték azt a helyet és földet, 
ahol el voltak temetve. Így a temetkezési helyek csodatevő 



zarándokhelyekké lettek, amelyeket a zarándokok gyakran 
fölkerestek. Sokatmondó az a tény is, hogy a római egyház 
feje Pontifex Maximus-nak, azaz főpapnak nevezi magát. 

Ez a megkérdőjelezhető cím önmagában még nem lenne feltűnő, 
ha nem ismeménk az eredetét. Amikor Attalosz, Pergamosz 
papja és királya Kr. e. 133-ban meghalt, a babiloni papság 
vezetését Rómára hagyományozta.

Amikor az etruszkok Lydiából (Pergamosz vidéke) Itáliába jöttek, 
a babiloni vallást is magukkal hozták szertartásaival együtt. 

Egy pontifex-et neveztek ki, aki a papság feje volt. Később a 
rómaiak ezt a pontifexet polgári uralkodójuknak ismerték el. 

Julius Caesar az etruszkok rendje szerint Kr. e. 74-ben pontifex 
lett. Kr. e. 63-ban pedig babiloni rendtartás szerinti pontifex 
maximus. 

Ezzel örökölte Attalosz, Pergamosz pontifexének jogait és címeit, 
aki Rómát tette meg örökösének. Így lett az első római császár a 
babiloni papság feje, és Róma Babilon utódja. 



A római császárok egészen Kr. u. 376-ig gyakorolták a pontifex 
maximus hivatalát, amikor is Gratianus császár keresztyén 
okokból visszautasította ezt a címet. 

Ezután a római egyház püspökét, Damasust választották erre a 
tisztségre. Tizenkét évig volt püspök. Kr. u. 378-ban így lett a 
római egyház uralkodója a babiloni rendtartás szerinti egyházfő.

Ne csodálkozzunk tehát, ha a római egyház 85-90 %-ban a 
babiloni misztériumok elemeiből áll. Aki nyitott szemmel jár a 
világban, láthatja, milyen nagy a babiloni istenné nyilvánított 
Szemiramisz befolyása. 

Ennek a  befolyásnak a protestáns egyházak is nagy mértékben 
engedtek, sőt még a hívek is leróják adójukat a nagy Babilonnak 
anélkül, hogy ennek tudatában lennének.
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