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Előszó

Isten a kegyes Koránban a következőket mondja:
„Ti Írás birtokosai! Eljött immár hozzátok a mi
küldöttünk, hogy világosan elmagyarázzon nektek sok
mindent, amit elrejtettetek az írásból, és ugyanakkor sok
mindenben elnéző irántatok. Fényesség és nyilvánvaló
írás jött Allahtól hozzátok.”
[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 5:15]

„Ti Írás birtokosai! Eljött immár hozzátok a küldöttünk,
hogy - a küldöttek szünetelésének köztes idején - világos
magyarázatot adjon nektek, nehogy azt mondjátok:
«Nem jött hozzánk sem örömhírhozó, sem intő.» Most
azonban eljött hozzátok egy örömhír-hozó és egy intő.
Allah mindenek fölött hatalmas.”
[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 5:19]
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Első ellentmondás
Ki parancsolta meg Dávidnak, hogy számolja össze a
fegyverfogható férfiakat Izráel és Júdeából?
1. „Ismét felgerjede az Úrnak haragja Izráel ellen, és
felingerlé Dávidot ő ellenek, ezt mondván: Eredj el, számláld
meg Izráelt és Júdát.” (Sámuel II. könyve, 24:1)1
2. „Támada pedig a Sátán Izráel ellen, és felindítá Dávidot,
hogy megszámlálja Izráelt.” (Krónika I. könyve, 21:1)

Második ellentmondás
Az összeszámolásnál hány fegyverfogható férfit találtak
Izraelben?
1. „És beadá Joáb a megszámlált népnek számát a királynak;
és Izráelben nyolcszázezer erős fegyverfogható férfi...”
(Sámuel II. könyve, 24:9)
2. „És megjelenté Joáb a megszámlált népnek számát
Dávidnak. És volt az egész Izráel népének száma ezerszer ezer
és százezer fegyverfogható férfi...” (Krónika I. könyve, 21:5)

Harmadik ellentmondás
1

Ebben a könyvben Károlyi Gáspár fordítását használtuk
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Hány fegyverfogható férfit találtak Júda fiai között?
1. „...és Júda nemzetségében ötszázezer férfiú vala.” (Sámuel
II. könyve, 24:9)
2. „...A Júda fiai közül pedig négyszázhetvenezer
fegyverfogható férfi.” (Krónika I. könyve, 21:5)

Negyedik ellentmondás
Hány év éhséggel fenyegette meg Dávidot, Isten prófétája
Gád ?
1. „Elméne azért Gád Dávidhoz, és tudtára adá néki, és
monda néki: Akarod-é, hogy hét esztendeig való éhség
szálljon földedre? Vagy hogy három hónapig ellenségeid előtt
bujdossál és ellenséged kergessen téged? Vagy hogy három
napig döghalál legyen országodban? Most gondold meg és lásd
meg, micsoda választ vigyek annak, aki engem elküldött.”
(Sámuel II. könyve, 24:13)
2. „Elméne azért Gád próféta Dávidhoz, és monda néki: Ezt
mondja az Úr: válassz magadnak! ~ Vagy három esztendeig
való éhséget, vagy hogy három hónapig emésztessél
ellenségeid által és a te ellenséged fegyvere legyen rajtad; vagy
az Úr fegyvere és a döghalál három napig kegyetlenkedjék
földedben és az Úr angyala pusztítson Izráel minden
határaiban! Azért lássad most, mit feleljek annak, aki engem
hozzád küldött.” (Krónika I. könyve, 21:11-12)

Ötödik ellentmondás
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Hány éves volt
Jeruzsálemben?

Akházia mikor uralkodni kezdett

1. „Huszonkét esztendős volt Akházia, mikor uralkodni
kezdett, és egy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az ő
anyjának neve Athália volt, Omrinak, az Izráel királyának
leánya.” (Királyok II. könyve, 8:26)
2. „Akházia negyvenkét esztendős volt, mikor királylyá lett,
és egy esztendeig uralkodék Jeruzsálemben. Anyjának neve
Athália volt, aki az Omri leánya vala.” (Krónika II. könyve,
22:2)

Hatodik ellentmondás
Hány evésen lett Joákin király?
1. „Tizennyolc esztendős volt Joákin, mikor királyá lett...”
(Királyok II. könyve, 24:8)
2. „Nyolc esztendős korában kezdett uralkodni Joákin...”
(Krónika II. könyve, 36:9)

Hetedik ellentmondás
Hány évet uralkodott Joákin?
1. „...és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő
anyjának neve Nékhusta, a Jeruzsálembeli Elnatán leánya.”
(Királyok II. könyve, 24:8)
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2. „...és három hónapig és tíz napig uralkodék
Jeruzsálemben; de ő is gonoszul cselekedék az Úr előtt.”
(Krónika II. könyve, 36:9)

Nyolcadik ellentmondás
Hány embert sebesített meg Dávid vitézeinek vezére?
1. „Ezek pedig a Dávid erős vitézeinek nevei: JosebBassebet, a Tahkemonita, aki a testőrök vezére; ő dárdáját
forgatván, egy ízben nyolcszázat sebesített meg.” (Sámuel II.
könyve, 23:8)
2. „Ezek számszerint a hősök, akik Dávid körül valának:
Jásobeám, Hakhmoni fia, a harmincnak előljárója; ez emelte
vala fel az ő kopjáját háromszáz ellen, akiket egyszerre
megsebesíte.” (Krónika I. könyve, 11:11)

Kilencedik ellentmondás
Mikor hozta Dávid Isten ládáját Jeruzsálembe? Az előtt vagy
az után, hogy legyőzte a Filiszteusokat?
1. Előtte (Sámuel II. könyve, 5-6 fejezetei)1
2. Utána (Krónika I. könyve, 13-14 fejezetei)

1

Itt nincs elég hely hogy bemutassuk a teljes részeket, ezért
kérjük, olvassa el egyedül, hogy meggyőzződhesen
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Tizedik ellentmondás
Hány állatpárt parancsolt meg az Úr Noénak, hogy bevigyen
a bárkába?
1. „És minden élőből, s minden testből, mindenből kettőtkettőt vígy be a bárkába, hogy veled együtt életben
maradjanak: hímek és nőstények legyenek. ~ A madarak közül
az ő nemök szerint, a barmok közül az ő nemök szerint és a
földnek minden csúszó-mászó állatjai közül az ő nemök
szerint; mindenből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben
maradjanak..” (Mózes első könyve a teremtésről, 6:19-20)
2. „Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és
nőstényét; azokból a barmokból pedig, amelyek nem tiszták,
kettőt-kettőt, hímet és nőstényét.” (Mózes első könyve a
teremtésről, 7:2) Mégis, e parancs ellenére, Noé kettőt-kettőt
vitt be a bárkába. „A tiszta barmok közül, és a tisztátalan
barmok közül, a madarak közül, és minden földön csúszómászó állat közül, ~ Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába,
hím és nőstény: amint Isten megparancsolta vala Noénak.”
(Mózes első könyve a teremtésről, 7:8-9)

Tizenegyedik ellentmondás
Hány lovast ejtett foglyul Dávid, amikor legyőzte Sóbának
királyát?
1. „És foglyul ejtett Dávid közülök ezer és hétszáz lovagot,
és húszezer gyalog embert;...” (Sámuel II. könyve, 8:4)
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2. „Dávid pedig nyere ő tőle ezer szekeret és hétezer lovast
és húszezer gyalogost;...” (Krónika I. könyve, 18:4)

Tizenkettedik ellentmondás
Hány istállója volt Salamonnak?
1. „És Salamonnak volt negyvenezer szekérbe való lova az
istállókban, és tizenkétezer lovagja.”1 Itt valojábban istallókrol
van szó csak „hiba” csuszott a forditasba. (Királyok I. könyve,
4:26)
2. „És Salamonnak négyezer lóistállói, szekerei és
tizenkétezer lovagjai valának, akiket helyheztete a szekerek
városaiba és a király mellé Jeruzsálemben.” (Krónika II.
könyve, 9:25)

Tizenharmadik ellentmondás
Asának uralkodásának hányadik esztendejében halt meg
Baása, Izráel királya?
1. „És Asának, a Júda királyának huszonhatodik
esztendejében lett királylyá Ela, a Baása fia, az Izráelen
Thirsában, két esztendeig.” (Királyok I. könyve, 16:8) – innen
1

Itt valójában a fordításokban istállókról van szó és nem
„szekérbe való lovakról”. Példaként bemutatjuk: „Solomon
had forty thousand stalls of horses for his chariots, and twelve
thousand horsemen.” New King James Version (NKJV)
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azt lehet következtetni, hogy Asának királyságának
huszonhatodik esztendejében halt meg Baása
2. „Asa király uralkodásának harminczhatodik
esztendejében feljöve Baása, az Izráel királya Júda ellen, és
megépíté Rámát, hogy ne engedjen senkit se kimenni, se
bemenni Asához a Júda királyához.” (Krónika II. könyve,
16:1) – innen pedig azt lehet következtetni hogy Asának
királyságának harminchatodik esztendejében Baása még élt

Tizennegyedik ellentmondás
Salamonnak hány embere felügyelte a munkát a templom
építésénél?
1. „És rendele Salamon hetvenezer férfit teherhordásra,
nyolcvanezer férfit favágásra a hegyen; háromezerhatszáz
felügyelőt azokhoz.” (Krónika II. könyve, 2:2)
2. „Ezenkivül Salamonnak hetvenezer teherhordója, és
nyolcvanezer kővágója volt a hegyen. ~ A pallérok fejedelmein
kivül, akikre Salamon a munkának igazgatását bízta volt, akik
háromezeren és háromszázan valának, akik a munkálkodó
népet szorgalmaztatták.” (Királyok I. könyve, 5:15-16)

Tizenötödik ellentmondás
Hány báth víz fért belé Salamon bronz medencéjébe?
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1. „És a vastagsága egy tenyérnyi volt, és a pereme olyan,
mint a pohár ajaka, vagy a liliom virága, és kétezer báth fért
bele.” (Királyok I. könyve, 7:26)
2. „Vastagsága egy tenyérnyi volt, és karimája olyan, mint a
pohár ajaka, vagy a liliom virága; és háromezer báth fért
belé.” (Krónika II. könyve, 4:5)

Tizenhatodik ellentmondás
Izráel népének férfiai között, akik felszabadultak
Babilóniából, hányan voltak Pahath-Moáb fiai?
1. „Pahath-Moáb fiai, Jésua és Joáb fiaitól,
kétezernyolcszáztizenkettő;” (Ezsdrás könyve, 2:6)
2. „Pahath-Moáb fiai, Jésua és Joáb fiaitól:
kétezernyolcszáztizennyolc;” (Nehémiás könyve, 7:11)

Tizenhetedik ellentmondás
Hányan voltak Zattu fiai?
1. „Zattu fiai kilencszáznegyvenöt;” (Ezsdrás könyve, 2:8)
2. „Zattu fiai: nyolcszáznegyvenöt;” (Nehémiás könyve,
7:13)

Tizennyolcadik ellentmondás
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Hányan voltak Azgád fiai?
1. „Azgád fiai ezerkétszázhuszonkettő;” (Ezsdrás könyve,
2:12)
2. „Azgád fiai: kétezerháromszázhuszonkettő;” (Nehémiás
könyve, 7:17)

Tizenkilencedik ellentmondás
Hányan voltak Ádin fiai?
1. „Ádin fiai négyszázötvennégy;” (Ezsdrás könyve, 2:15)
2. „Ádin fiai: hatszázötvenöt;” (Nehémiás könyve, 7:20)

Huszadik ellentmondás
Hányan voltak Hásum fiai?
1. „Hásum fiai kétszázhuszonhárom;” (Ezsdrás könyve,
2:19)
2. „Hásum fiai: háromszázhuszonnyolc;” (Nehémiás
könyve, 7:22)

Huszonegyedik ellentmondás
Hányan voltak Béthel és Ái férfiai?
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1. „Béthel és Ái férfiai kétszázhuszonhárom;” (Ezsdrás
könyve, 2:28)
2. „Béthel és Ái férfiai: százhuszonhárom;” (Nehémiás
könyve, 7:32)

Huszonkettedik ellentmondás
Ezsdrás 2:64 és Nehémiás 7:66 könyve egyetért abban hogy
az Izráel népének száma 42.360 volt, viszont ha összeadjuk a
számokat a végső eredmény különbözik mindkét könyvben és és
meg sem közelíti ezt az összeget.
1. 29.818 Ezsdrás könyvében
2. 31.089 Nehémiás könyvében

Huszonharmadik ellentmondás
Hány énekes követte Izráel népét?
1. „Szolgáikon és szolgálóikon kivül ezek száma
hétezerháromszázharminchét valának nékik énekes férfiaik és
asszonyaik kétszázan.” (Ezsdrás könyve, 2:65)
2. „Szolgáikon és szolgálóikon kivül ezek valának
hétezerháromszázharmincheten – valának nékik énekes férfiaik
és asszonyaik kétszáznegyvenöten;” (Nehémiás könyve, 7:67)
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Huszonnegyedik ellentmondás
Mi volt a neve Abija király anyának?
1. „...Az ő anyjának neve Mikája vala, aki a Gibeából való
Uriel leánya...” (Krónika II. könyve, 13:2)
2. „És ő utána vevé Maakát, az Absolon leányát, aki szülé
néki Abiját, Attait, Zizát és Selómitot.” (Krónika II. könyve,
11:20) de viszont: „Lőn pedig Absolonnak három fia és egy
leánya, kinek neve Támár vala...” (Sámuel II. könyve, 14:27)

Huszonötödik ellentmondás
Meghódították Józsué és az izraeliták Jeruzsálemet?
1. „Megveré azért Józsué az egész földet; a hegységet és a
déli vidéket, a síkságot és a lejtőket és mindazoknak királyait,
menekülni valót sem hagyott; és megöle minden élőt, amint
megparancsolta vala az Úr, az Izráelnek Istene.” (Józsué
könyve, 10:40) – innen azt lehet következtetni hogy
meghódította Jeruzsálemet
2. „De a Jebuzeusokat, Jeruzsálemnek lakóit, Júda fiai nem
bírták kiűzni, azért laknak ott a Jebuzeusok Júda fiaival együtt
Jeruzsálemben, mind e mai napig.” (Józsué könyve, 15:63) –
innen pedig az hogy nem hódította meg

Huszonhatodik ellentmondás
Ki volt az apja Józsefnek, Mária férjének?
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1. „Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, akitől született
Jézus, aki Krisztusnak neveztetik.” (Máté Evangéliuma, 1:16)
2. „Maga Jézus pedig mintegy harminc esztendős volt, mikor
tanítani kezdett, ki, amint állítják vala, a József fia vala, ez
pedig a Hélié,” (Lukács Evangéliuma, 3:23)

Huszonhetedik ellentmondás
Dávid melyik fiának a leszármazottja Jézus?
1. „Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont
az Uriás feleségétől;” (Máté Evangéliuma, 1:6)
2. „...ez Nátáné, ez Dávidé,” (Lukács Evangéliuma, 3:31)

Huszonnyolcadik ellentmondás
Ki volt Saláthiel apja?
1. „...Jekoniás nemzé Saláthielt;…” (Máté Evangéliuma,
1:12)
2. „… ez Saláthielé, ez Nérié,” (Lukács Evangéliuma, 3:27)

Huszonkilencedik ellentmondás
Melyik fia Zorobábelnek volt Jézus elődje?
1. „Zorobábel nemzé Abiudot;…” (Máté Evangéliuma, 1:13)
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2. „…ez Rhésáé, ez Zorobábelé,” (Lukács Evangéliuma,
3:27)

Harmincadik ellentmondás
Ki volt Uzziás apja?
1. „...Jórám nemzé Uzziást;” (Máté Evangéliuma, 1:8)
2. „Akkor előhozván az egész Júda nemzetsége Uzziást (ki
tizenhat esztendős vala), királylyá tevék őt az ő atyja Amásia
helyett.” (Krónika II. könyve, 26:1)

Harmincegyedik ellentmondás
Ki volt Jekoniás apja?
1 „Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit...”
Evangéliuma, 1:11)

(Máté

2. „Jójákim fiai: az ő fia Jekoniás...” (Krónika I. könyve,
3:16)

Harminckettedik ellentmondás
1. Máté 14 nemzetségről beszél: „...a babilóni
fogságraviteltől Krisztusig tizennégy nemzetség.” (Máté
Evangéliuma, 1:17)
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2. A generációk pontos megszámlálása után, kiderül hogy
valójában csak 13 volt (lásd Máté Evangéliuma első fejezetét
12-től 16-ig)

Harmincharmadik ellentmondás
Ki volt Salá apja?
1. „...ez Saláé, ~ Ez Kajnáné,…” (Lukács Evangéliuma,
3:35-36)
2. „Arpaksád pedig harmincöt esztendős vala, és nemzé
Salát.” (Mózes első könyve a teremtésről, 11:12)

Harmincnegyedik ellentmondás
Keresztelő János volt Illés akinek el kellet jönnie?
1. „És megkérdezék őt az ő tanítványai, mondván: Miért
mondják tehát az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljőnie? ~
Jézus pedig felelvén, monda nékik: Illés bizony eljő előbb, és
mindent helyreállít; ~ De mondom néktek, hogy Illés immár
eljött, és nem ismerék meg őt, hanem azt mívelék vele, amit
akarának. Ezenképpen az ember Fiának is szenvednie kell
majd ő tőlük. ~ Ekkor megértették a tanítványok, hogy
Keresztelő Jánosról szóla nékik.” (Máté Evangéliuma, 17:1013) – innen az következik hogy Keresztelő János Illés volt
2. „És ez a János bizonyságtétele, amikor a zsidók papokat és
Lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt:
Kicsoda vagy te? ~ És megvallá és nem tagadá; és megvallá,
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hogy: Nem én vagyok a Krisztus. ~ És kérdezék őt: Micsoda
tehát? Illés vagy-é te? És monda: Nem vagyok. A próféta
vagy-é te? És ő felele: Nem.” (János Evangéliuma, 1:19:21) –
innen pedig az hogy nem ő volt Illés

Harmincötödik ellentmondás
Jézus kellet volna örökölje Dávid trónját?
1. „És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet
találtál az Istennél. ~ És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz
fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK. ~ Ez nagy lészen, és a
Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a
Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;” (Lukács
Evangéliuma, 1:30-32) – igen
2. Mivel Jézus Jójákim leszármazottja volt (lásd: Máté
Evangéliumát 1:11 és Krónika I. Könyvét 3:16) és ugyanakkor
Jójákim el volt átkozva az Úrtól, hogy az utódjai közül senki
sem foglalhatja majd el a Dávid trónját (lásd: Jeremiás próféta
könyvét 36:30), Jézus nem örökölhette Dávid trónját.

Harminchatodik ellentmondás
Hány állatot lovagolt Jézus mikor bevonult Jeruzsálembe?
1. „És oda vivék a vemhet Jézushoz, és ráveték felső
ruháikat; ő pedig felüle reá.” (Márk Evangéliuma, 11:7) – egy
állatot
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2. „Elhozák a szamarat és annak vemhét, és felső ruháikat
rájuk teríték, és ráüle azokra.” (Máté Evangéliuma, 21:7) – két
állatot

Harminchetedik ellentmondás
Hogyan tudta meg Simon Péter, hogy Jézus a Krisztus?
1. „Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus,
az élő Istennek Fia. ~ És felelvén Jézus, monda néki: Boldog
vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt
meg néked, hanem az én mennyei Atyám.” (Máté
Evangéliuma, 16:16-17) – Isteni kinyilatkoztatás révén
2. „A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és őt követték
vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. ~
Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda
néki: Megtaláltuk a Messiást (ami megmagyarázva azt teszi:
Krisztus);” (János Evangéliuma, 1:41-42) – András, a testvére,
mondta el neki

Harmincnyolcadik ellentmondás
Hol találkozott Jézus legelőször Simon Péterrel és
Andrással?
1. „Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta
két testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást az ő
testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok
valának.” (Máté Evangéliuma, 4:18)
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2. „Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, ahol János
keresztel vala. ~ Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és
monda: Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ
bűneit!... A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és őt
követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. ~
Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda
néki: Megtaláltuk a Messiást (ami megmagyarázva azt teszi:
Krisztus);” (János Evangéliuma, 1:28-42)

Harminckilencedik ellentmondás
Amikor Jairus találkozott Jézussal, élt-e még a lánya?
1. „…Az én leányom épen most halt meg; de jer, vesd reá
kezedet, és megelevenedik.” (Máté Evangéliuma, 9:18) – halott
volt már
2. „És igen kéré őt, mondván: Az én leánykám halálán van;
jer, vesd reá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.” (Márk
Evangéliuma, 5:23) – még élt

Negyvenedik ellentmondás
Megengedte-e Jézus hogy az apostolok pálcát vigyenek
magukkal az útra?
1. „És megparancsolá nékik, hogy az útra semmit ne
vigyenek egy pálcán kívül; se táskát, se kenyeret, se pénzt az
övükben;” (Márke Evangéliuma, 6:8) – igen
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2. „Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se réz-pénzt a ti
erszényetekbe, ~ Se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát;
mert méltó a munkás az ő táplálékára.” (Máté Evangéliuma,
10:9-10)
„És monda nékik: Semmit az útra ne vigyetek, se pálczákat,
se táskát, se kenyeret, se pénzt; se két-két ruhátok ne legyen.”
(Lukács Evangéliuma, 9:3) – nem

Negyvenegyedik ellentmondás
Hitte-e Heródes hogy Jézus volt Keresztelő János?
1. „Abban az időben hírét hallá Heródes negyedes fejedelem
Jézusnak, ~ És monda szolgáinak: Ez ama Keresztelő János; ő
támadt fel a halálból, és azért működnek benne az erők.” (Máté
Evangéliuma, 14:1-2)
„Heródes pedig ezeket hallván, monda: A kinek én fejét
vétetém, az a János ez; ő támadt fel a halálból.” (Márk
Evangéliuma, 6:16) – igen
2. „És monda Heródes: Jánosnak én vettem fejét: kicsoda hát
ez, aki felől én ilyen dolgokat hallok? És igyekezik vala őt
látni.” (Lukács Evangéliuma, 9:9) – nem

Negyvenkettedik ellentmondás
Keresztelő János felismerte-e Jézust megkeresztelkedése
előtt?
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1. „Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz,
hogy megkeresztelkedjék ő általa. ~ János azonban visszatartja
vala őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és
te jősz én hozzám?” (Máté Evangéliuma, 3:13-14) – igen
2. „És én nem ismertem őt; de hogy megjelentessék
Izráelnek, azért jöttem én, a ki vízzel keresztelek. ~ És
bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket leszállani az
égből, mint egy galambot; és megnyugovék ő rajta. ~ És én
nem ismertem őt; de a ki elkülde engem, hogy vízzel
kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Lelket leszállani
és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel Szent Lélekkel.”
(János Evangéliuma, 1:31-33) – nem

Negyvenharmadik ellentmondás
Keresztelő János felismerte-e Jézust megkeresztelkedése
után?
„És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket
leszállani az égből, mint egy galambot; és megnyugovék ő
rajta. ~ És én nem ismertem őt; de a ki elkülde engem, hogy
vízzel kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Lelket
leszállani és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel Szent
Lélekkel.” (János Evangéliuma, 1:32-33) – igen
„János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus
cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül, ~ Monda
néki: Te vagy-é az, a ki eljövendő, vagy mást várjunk?” (Máté
Evangéliuma, 11:2-3) – nem
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Negyvennegyedik ellentmondás
János Evangéliuma szerint, mit mondott Jézus a saját
magáról való bizonyságtételről?
1. „Ha én teszek bizonyságot magamról, az én
bizonyságtételem nem igaz.” (János Evangéliuma, 5:31)
2. „Felele Jézus és monda nékik: Ha magam teszek is
bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz;…”
(János Evangéliuma, 8:14)

Negyvenötödik ellentmondás
Amikor Jézus Jeruzsálemben
megtisztította Isten templomát?

érkezett,

még

aznap

1. „És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé
mindazokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban; és
a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá. ~
És monda nékik: Meg van írva: Az én házam imádság házának
mondatik. Ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek.” (Máté
Evangéliuma, 21:12-13) – igen
2. „És mikor Jeruzsálemhez közeledének, Bethfagé és
Bethánia felé, az olajfák hegyénél, elkülde kettőt tanítványai
közül, ~ És monda nékik: Eredjetek abba a faluba, a mely
előttetek van; és a mikor abba bejuttok, azonnal találtok egy
megkötött vemhet, a melyen ember nem ült még soha; azt
oldjátok el és hozzátok ide. ~ És ha valaki azt mondja néktek:
Miért teszitek ezt? mondjátok: Az Úrnak van szüksége reá. És
azonnal elbocsátja azt ide. ~ Elmenének azért és megtalálák a
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megkötött vemhet, az ajtónál kívül a kettős útnál, és eloldák
azt…~ És beméne Jézus Jeruzsálembe, és a templomba; és
mindent körülnézvén, mivelhogy az idő már késő vala, kiméne
Bethániába a tizenkettővel… ~ És Jeruzsálembe érkezének. És
Jézus bemenvén a templomba, kezdé kiűzni azokat, a kik a
templomban árulnak és vásárolnak vala; a pénzváltók asztalait,
és a galambárúsok székeit pedig felforgatá; ~ És nem engedi
vala, hogy valaki edényt vigyen a templomon keresztül. ~ És
tanít vala, mondván nékik: Nincsen-é megírva: Az én házam
imádság házának neveztetik minden nép között? Ti pedig
rablók barlangjává tettétek azt.” – nem (Márk Evangéliuma,
11:1-17)

Negyvenhatodik ellentmondás
Az Evangéliumok arról beszélnek hogy Jézus elátkozott egy
fügefát. A fa azonnal elszáradt?
1. „És meglátva egy fügefát az út mellett, oda méne hozzá, és
nem talála azon semmit, hanem csak levelet; és monda annak:
Gyümölcs te rajtad ezután soha örökké ne teremjen. És a
fügefa azonnal elszárada.” – igen (Máté Evangéliuma, 21:19)
2. „Reggel pedig, a mikor mellette menének el, látják vala,
hogy a fügefa gyökerestől kiszáradott.” - nem (Márk
Evangéliuma, 11:20)

Negyvenhetedik ellentmondás
Júdás megcsókolta-e Jézust?
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1. „A ki pedig őt elárulja vala, jelt ada nékik, mondván: A kit
én majd megcsókolok, ő az, fogjátok meg őt.~ És mindjárt
Jézushoz lépvén, monda: Üdvöz légy Mester! és megcsókolá
őt.” (Máté, 26:48-49) – igen
2. „Júdás azért magához vevén a katonai csapatot, és a papi
fejedelmektől és a farizeusoktól szolgákat, oda méne
fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. ~ Jézus azért tudván
mindazt, a mi reá következendő vala, előre méne, és monda
azoknak: Kit kerestek? ~ Felelének néki: A názáreti Jézust.
Monda nékik Jézus: Én vagyok. Ott állt pedig ő velök Júdás is,
a ki elárulta őt. ~ Mikor azért azt mondá nékik, hogy: Én
vagyok; hátra vonulának és földre esének.~ Ismét megkérdezé
azért őket: Kit kerestek? És azok mondának: A názáreti Jézust.
~ Felele Jézus: Mondtam néktek, hogy én vagyok az. Azért, ha
engem kerestek, ezeket bocsássátok el; ~ Hogy beteljesüljön a
beszéd, a melyet mondott: Azok közül, a kiket nékem adtál,
senkit sem vesztettem el. ~ Simon Péter pedig, a kinek
szablyája vala, kirántá azt, és megüté a főpap szolgáját, és
levágá annak jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus vala. ~
Monda azért Jézus Péternek: Tedd hüvelyébe a te szablyádat;
avagy nem kell-é kiinnom a pohárt, a melyet az Atya adott
nékem? ~ A csapat azért és az ezredes és a zsidók szolgái
megfogák Jézust, és megkötözék őt,” (János Evangéliuma,
18:3-12) – nem, Júdás nem közeledett Jézushoz

Negyvennyolcadik ellentmondás
Jézus mit mondott Péter megtagadásáról?
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1. „…Bizony, bizony mondom néked, nem szól addig a
kakas, mígnem háromszor megtagadsz engem.” (János
Evangéliuma,13:38)
2. „…Bizony mondom néked, hogy ma, ezen az éjszakán,
mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor tagadsz meg
engem.” (Márk Evangéliuma, 14:30)

Negyvenkilencedik ellentmondás
Hordozta-e Jézus a keresztet?
1. „És emelvén az ő keresztfáját, méne az úgynevezett
Koponya helyére, a melyet héberül Golgothának hívnak:”
(János Evangéliuma, 19:17) – igen
2. „Kifelé menve pedig találkozának egy czirénei emberrel, a
kit Simonnak hívnak vala; ezt kényszeríték, hogy vigye az ő
keresztjét.” (Máté Evangéliuma, 27:32) – nem

Ötvenedik ellentmondás
Jézus a templom kárpit hasadása előtt halt meg?
1. „Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét. ~
És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld
megindula, és a kősziklák megrepedezének;”
(Máté
Evangéliuma, 27:50-51) – előtte
2. „És meghomályosodék a nap, és a templom kárpitja
középen ketté hasada. ~ És kiáltván Jézus nagy szóval, monda:
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Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket
mondván, meghala.” (Lukács Evangéliuma, 23:45-46) – utána

Ötvenegyedik ellentmondás
Beszélt-e valaha Jézus példázatokban?
1. „…Én nyilván szólottam a világnak, én mindenkor
tanítottam a zsinagógában és a templomban, a hol a zsidók
mindenünnen összegyülekeznek; és titkon semmit sem
szólottam.” (János Evangéliuma, 18:20) – nem
2. „Példázat nélkül pedig nem szól vala nékik; maguk közt
azonban a tanítványoknak mindent megmagyaráz vala.” (Márk
Evangéliuma, 4:34)
„A tanítványok pedig hozzámenvén, mondának néki: Miért
szólasz nékik példázatokban? ~ Ő pedig felelvén, monda
nékik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek
országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg.” (Máté
Evangéliuma, 13:10-11) – igen

Ötvenkettedik ellentmondás
A keresztre feszítése napján, hol volt Jézus hat órakor?
1. „Vala pedig három óra, mikor megfeszíték őt.” (Márk
Evangéliuma, 15:25) – hat órakor a kereszten volt
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2. „Vala pedig a husvét péntekje; és mintegy hat óra. És
monda a zsidóknak: Ímhol a ti királyotok!” (János
Evangéliuma, 19:14) – Pilátus előtt ált

Ötvenharmadik ellentmondás
Az Evangéliumok arról beszélnek hogy Jézussal együtt még
két tolvaj volt megfeszítve. De mindkettő szidalmazta őt?
1. „…A kiket vele feszítettek meg, azok is szidalmazzák vala
őt.” (Márk Evangéliuma, 15:32) – igen
2. „ A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik
szidalmazá őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd
meg magadat, minket is! ~ Felelvén pedig a másik, megdorgálá
őt, mondván: Az Istent sem féled-e te? Hiszen te ugyanazon
ítélet alatt vagy! ~ És mi ugyan méltán; mert a mi
cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi
méltatlan dolgot nem cselekedett. ~ És monda Jézusnak: Uram,
emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te országodban! ~ És
monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a
paradicsomban.” (Lukács Evangéliuma, 23:39-43) – nem

Ötvennegyedik ellentmondás
Még a keresztre feszítése napján a paradicsomban ment
Jézus?
1. „ És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem
leszel a paradicsomban.” (Lukács Evangéliuma, 23:43) – igen
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2. „Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem
még fel az én Atyámhoz;…” (János Evangéliuma, 20:17) – ezt
mondta Mária Magdalénának, két nappal a keresztre feszítése
után – nem

Ötvenötödik ellentmondás
A Damaszkuszhoz vezető úton Pál látott egy mennyei
világosságot és halott egy hangot. Akik vele voltak hallották ők
is a hangot?
1. „A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a
szót, de senkit sem látva.” (Apostolok Cselekedetei, 9:7) –
igen
2. „A kik pedig velem valának, a világosságot ugyan látták,
és megrémültek; de annak szavát, a ki velem szól vala, nem
hallották.” (Apostolok Cselekedetei, 22:9) – nem

Ötvenhatodik ellentmondás
Pál a földre esett mikor meglátta a mennyei világosságot.
Akik vele voltak ugyanezt tették?
1. „Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre,…”
(Apostolok Cselekedetei, 26:14) – igen
2. „A vele utazó férfiak pedig némán álltak…” (Apostolok
Cselekedetei, 9:7) – nem
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Ötvenhetedik ellentmondás
A hang azonnal elmondta Pálnak ,hogy mit kell tegyen?
1. „De kelj fel, és állj lábaidra: mert azért jelentem meg
néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy
azokban, a miket láttál, mint azokban, a mikre nézve meg
fogok néked jelenni; ~ Megszabadítván téged e néptől és a
pogányoktól, kik közé most küldelek, ~ Hogy megnyissad
szemeiket, hogy setétségből világosságra és a Sátánnak
hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és
a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem
való hit által.” (Apostolok Cselekedetei, 26:16-18) – igen
2. „Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy
cselekedjem? Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj be a
városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned.”
(Apostolok Cselekedetei, 9:6) – nem

Ötvennyolcadik ellentmondás
Mikor Izráel fiai Sittimben paráználkodni kezdtek Moáb
leányaival, az Úr bosszúból csapást mért rájuk. Hányan haltak
meg e csapásban?
1. „De meghaltak vala a csapás miatt huszonnégy ezeren.”
(Mózes IV könyve, 25:9)
2. „…és elestek egy napon huszonháromezeren.”
(Korinthusbeliekhez írt I. levél, 10:8)
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Ötvenkilencedik ellentmondás
Jákób nemzetségéből hányan mentek Egyiptomban?
1. „Jákób egész házanépe, mely Égyiptomba ment vala,
hetven lélek.” (Mózes I. könyve, 46:27)
2. „És József elküldvén, magához hívatá az ő atyját, Jákóbot,
és egész hetvenöt lélekből álló nemzetségét.” (Apostolok
Cselekedetei, 7:14)

Hatvanadik ellentmondás
Mit tett Júdás az ezüst pénzel amit Jézus elárulásáért kapott?
1. „Ez hát mezőt szerze hamisságának béréből;..” (Apostolok
Cselekedetei, 1:18)
2. „Ő pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban,
eltávozék…” (Máté Evangéliuma, 27:5)

Hatvanegyedik ellentmondás
Hogy halt meg Júdás?
1. „…és elmenvén felakasztá magát.” (Máté Evangéliuma,
27:5)
2. „…és alá zuhanván, elhasadt középen, és minden belső
része kiomlott.” (Apostolok Cselekedetei, 1:18)

31

Hatvankettedik ellentmondás
Miért a „Vérmező” elnevezés?
1. „Ez hát mezőt szerze hamisságának béréből; és alá
zuhanván, elhasadt középen, és minden belső része kiomlott. ~
És ez tudtokra lőn mindazoknak, kik Jeruzsálemben lakoznak;
úgy hogy az a mező tulajdon nyelvökön Akeldamának, azaz
Vérmezőnek neveztetett el.” (Apostolok Cselekedetei 1:18-19)
– Júdás erőszakos halála miatt
2. „Ő pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban,
eltávozék; és elmenvén felakasztá magát. ~ A főpapok pedig
felszedvén az ezüst pénzeket, mondának: Nem szabad ezeket a
templom kincsei közé tennünk, mert vérnek ára. ~ Tanácsot
ülvén pedig, megvásárlák azon a fazekasnak mezejét idegenek
számára való temetőnek. ~ Ezért hívják ezt a mezőt
vérmezejének mind e mai napig.” (Máté Evangéliuma, 27:5-8)
– mert a főpapok a vérnek árából vásárolták azt

Hatvanharmadik ellentmondás
Ki a váltságdíj kiért?
1. „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek
között, az ember Krisztus Jézus, ~ A ki adta önmagát
váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,”
(Timótheushoz írt I. levél, 2:5-6)
2. „Az igazért váltságdíj az istentelen, és az igazak helyett
a hitetlen büntettetik meg.” (Példabeszédek, 21:18)
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Hatvannegyedik ellentmondás
Hasznos-e Mózes törvénye?
1. „A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a
feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.”
(Timótheushoz írt II. Levél, 3:16) – igen
2. „Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy
erőtelen és haszontalan,” (Zsidókhoz írt levél, 7:18) – nem

Hatvanötödik ellentmondás
Mely szavak voltak felirva a Jézus keresztjén?
1. „És feje fölé illeszték az ő kárhoztatásának okát, oda írván:
Ez Jézus, a zsidók királya.” (Máté Evangéliuma, 27:37)
2. „Az ő kárhoztatásának oka pedig így vala fölébe felírva: A
zsidók királya.” (Márk Evangéliuma, 15:26)
3. „Vala pedig egy felirat is fölébe írva görög, római és zsidó
betűkkel: Ez a zsidóknak ama Királya.” (Lukács
Evangéliuma, 23:38)
4. „Pilátus pedig czímet is íra, és feltevé a keresztfára. Ez
vala pedig az írás: A Názáreti Jézus, a zsidók királya.”
(János Evangéliuma, 19:19)

Hatvanhatodik ellentmondás
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Heródes meg akarta öletni Keresztelő Jánost?
1. „De mikor meg akarta öletni, félt a sokaságtól, mert mint
egy prófétát úgy tartják vala őt.” (Máté Evangéliuma, 14:5) –
igen
2. „Mert Heródes fél vala Jánostól, igaz és szent embernek
ismervén őt, és oltalmazá őt; és ráhallgatván, sok dologban
követi, és örömest hallgatja vala őt.” (Márk Evangéliuma,
6:20) – nem

Hatvanhetedik ellentmondás
Ki volt Jézus tizenkét apostola között a tízedik?
1. „És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nékik a
tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak
minden betegséget és minden erőtelenséget. ~ A tizenkét
apostol nevei pedig ezek: Első Simon, a kit Péternek hívnak, és
András, az ő testvére; Jakab, a Zebedeus fia, és János az ő
testvére; ~ Filep és Bertalan; Tamás és Máté, a vámszedő;
Jakab, az Alfeus fia, és Lebbeus, a kit Taddeusnak hívtak; ~
Simon a kananita, és Judás, az Iskariotes, a ki el is árulta őt.”
(Máté Evangéliuma, 10:1-4)
2. „És lőn azokban a napokban, kiméne a hegyre imádkozni,
és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el.~ És
mikor megvirrada, előszólítá az ő tanítványait és kiválaszta
azok közül tizenkettőt, a kiket apostoloknak is neveze: ~
Simont, a kit Péternek is neveze, és Andrást, annak testvérét,
Jakabot és Jánost, Filepet és Bertalant, ~ Mátét és Tamást,
Jakabot, az Alfeus fiát, és Simont, a ki Zelotesnek nevezteték,
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~ Júdást, a Jakab fiát és Iskariotes Júdást, a ki árulóvá is
lőn;” (Lukács Evangéliuma, 6:12-16)

Hatvannyolcadik ellentmondás
Jézus látott egy vámszedőt akit hívott, hogy legyen a
tanítványa. Mi volt az ő neve?
1. „Ezek után pedig kiméne, és láta egy Lévi nevű
vámszedőt, a ki a vámnál ül vala, és monda néki: Kövess
engem!” (Lukács Evangéliuma, 5:27)
2. „És mikor Jézus onnét tovább méne, láta egy embert ülni a
vámszedő helyen, a kinek Máté volt a neve, és monda néki:
Kövess engem! És az felkelvén, követé őt.” (Máté
Evangéliuma, 9:9)

Hatvankilencedik ellentmondás
Mikor volt Jézus keresztre feszítve, a húsvéti bárány
elfogyasztása előtt vagy utána?
1. „És a kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, mikor
a húsvéti bárányt vágják vala, mondának néki az ő tanítványai:
Hol akarod, hogy elmenvén megkészítsük, hogy megehesd a
húsvéti bárányt? ~ Akkor elkülde kettőt az ő tanítványai közül,
és monda nékik: Menjetek el a városba, és egy ember jő
előtökbe, a ki egy korsó vizet visz; kövessétek őt, ~ És a hová
bemegy, mondjátok a házi gazdának: A Mester kérdi: hol van
az a szállás, a hol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti
bárányt? ~ És ő mutat néktek egy nagy vacsoráló házat
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berendezve, készen: ott készítsétek el nékünk. ~ Elmenének
azért az ő tanítványai, és jutának a városba, és úgy találák, a
mint nékik megmondotta, és elkészíték a húsvéti bárányt. ~
Mikor pedig este lőn, oda méne a tizenkettővel.” (Márk
Evangéliuma, 14:12-17) – utána
2. „ Némelyek ugyanis állíták, mivelhogy az erszény
Júdásnál vala, hogy azt mondá néki Jézus: Vedd meg, a mikre
szükségünk van az ünnepre; vagy, hogy adjon valamit a
szegényeknek. ~ Az pedig, mihelyt a falatot elvevé, azonnal
kiméne: vala pedig éjszaka.” (János Evangéliuma, 13:29-30)
„Vivék azért Jézust Kajafástól a törvényházba. Vala pedig
reggel. És ők nem menének be a törvényházba, hogy meg ne
fertőztessenek, hanem hogy megehessék a husvétibárányt.”
(János Evangéliuma, 18:28) „Vala pedig a husvét péntekje; és
mintegy hat óra. És monda a zsidóknak: Ímhol a ti királyotok!”
(János Evangéliuma, 19:14) – előtte

Hetvenedik ellentmondás
Könyörgött-e Jézus az Úrhoz, hogy megmentse a keresztre
feszítéstől?
1. „Most az én lelkem háborog; és mit mondjak? Atyám,
ments meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára.”
(János Evangéliuma, 12:27) – nem
2. „…Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; …”
(Lukács Evangéliuma, 22:42)
„És monda: Abba, Atyám! Minden lehetséges néked. Vidd
el tőlem ezt a poharat;…” (Márk Evangéliuma, 14:36)
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„És egy kissé előre menve, arczra borula, könyörögvén és
mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár…”
(Máté Evangéliuma, 26:39) – igen

Hetvenegyedik ellentmondás
Az Evangéliumok (Máté, Márk és Lukács) szerint Jézus
könyörgött megmentéséért. Hányszor távolodott el Jézus a
tanítványoktol, hogy imádkozon?
1. „Akkor elméne Jézus velök egy helyre, a melyet
Gecsemánénak hívtak, és monda a tanítványoknak: Üljetek le
itt, míg elmegyek és amott imádkozom. ~ És maga mellé vévén
Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezde szomorkodni és
gyötrődni. ~ Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én
lelkem mind halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem. ~
És egy kissé előre menve, arczra borula, könyörögvén és
mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár;
mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te.
~ Akkor méne a tanítványokhoz és aluva találá őket, és monda
Péternek: Így nem birtatok vigyázni velem egy óráig sem!? ~
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert
jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen. ~ Ismét elméne
másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem
múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te
akaratod. ~ És mikor visszatér vala, ismét aluva találá őket;
mert megnehezedtek vala az ő szemeik. ~ És ott hagyva őket,
ismét elméne és imádkozék harmadszor, ugyanazon beszéddel
szólván. ~ Ekkor méne az ő tanítványaihoz, és monda nékik:
Aludjatok immár és nyugodjatok. Ímé, elközelgett az óra, és az
embernek Fia a bűnösök kezébe adatik. ~ Keljetek fel,
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menjünk! Ímé elközelgett, a ki engem elárul.” (Máté
Evangéliuma, 26:36-46)
„És menének ama helyre, a melynek Gecsemáné a neve; és
monda az ő tanítványainak: Üljetek le itt, a míg imádkozom. ~
És maga mellé vevé Pétert és Jakabot és Jánost, és kezde
rettegni és gyötrődni; ~ És monda nékik: Szomorú az én
lelkem mind halálig; maradjatok itt, és vigyázzatok. ~ És egy
kevéssé előre menvén, a földre esék, és imádkozék, hogy, ha
lehetséges, múljék el tőle ez az óra; ~ És monda: Abba,
Atyám! Minden lehetséges néked. Vidd el tőlem ezt a poharat;
mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.~
Azután visszatére és aluva találá őket, és monda Péternek:
Simon, alszol? Nem bírtál egy óráig vigyázni? ~ Vigyázzatok
és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan
kész, de a test erőtelen. ~ És ismét elmenvén, imádkozék,
ugyanazon szavakkal szólván. ~ A mikor pedig visszatére,
ismét aluva találá őket; mert a szemeik megnehezedtek vala, és
nem tudták mit feleljenek néki. ~ Harmadszor is jöve, és
monda nékik: Aludjatok immár és nyugodjatok. Elég; eljött az
óra; ímé az embernek Fia a bűnösök kezébe adatik. ~ Keljetek
föl, menjünk: ímé elközelgett, a ki engem elárul.” (Márk
Evangéliuma, 14:32-42) – háromszor
2. „És kimenvén, méne az ő szokása szerint az Olajfák
hegyére; követék pedig őt az ő tanítványai is.~ És mikor ott a
helyen vala, monda nékik: Imádkozzatok, hogy kísértetbe ne
essetek. ~ És ő eltávozék tőlök mintegy kőhajításnyira; és
térdre esvén, imádkozék, ~ Mondván: Atyám, ha akarod,
távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom,
hanem a tiéd legyen! ~ És angyal jelenék meg néki mennyből,
erősítvén őt. ~ És haláltusában lévén, buzgóságosabban
imádkozék; és az ő verítéke olyan vala, mint a nagy
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vércseppek, melyek a földre hullanak. ~ És minekutána fölkelt
az imádkozástól, az ő tanítványaihoz menvén, aludva találá
őket a szomorúság miatt, ~ És monda nékik: Mit alusztok?
Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek.”
(Lukács, 22:39:46) – egyszer

Hetvenkettedik ellentmondás
Máté és Márk egyetértenek abban, hogy Jézus háromszor
vonult el imádkozni. Melyek volt a szavai a második
könyörgésnél?
1. „És ismét elmenvén, imádkozék, ugyanazon szavakkal
szólván.” (Márk Evangéliuma, 14:39)
2. „Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván:
Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne
igyam, legyen meg a te akaratod.” (Máté Evangéliuma,
26:42)

Hetvenharmadik ellentmondás
Mit mondott a százados amikor Jézus meghalt?
1. „...Bizony ez ember igaz vala.” (Lukács Evangéliuma,
23:47)
2. „…Bizony, ez az ember Isten Fia vala!” (Márk
Evangéliuma, 15:39)

39

Hetvennegyedik ellentmondás
Mikor Jézus kiáltá: „Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el
engemet?”, milyen nyelven szolt?
1. Héberül: „Eli, Eli! Lama Sabaktáni?” (Máté Evangéliuma,
27:46)
2. Arámi nyelven: „ Elói, Elói! Lamma Sabaktáni?” (Márk
Evangéliuma, 15:34)

Hetvenötödik ellentmondás
Az Evangéliumok szerint, melyek voltak Jézus utolsó szavai?
1. „És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te
kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván,
meghala.” (Lukács Evangéliuma, 23:46)
2. „Mikor azért elvette Jézus az eczetet, monda:
Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét.” (János
Evangéliuma, 19:30)

Hetvenhatodik ellentmondás
Mikor Jézus bement Kapernaumban, meggyógyította az egyik
százados szolgáját. A százados ő maga kérte Jézust ,hogy
gyógyítsa meg a szolgáját?
1. „Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados
méne hozzá, kérvén őt, ~ És ezt mondván: Uram, az én
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szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.”
(Máté, 8:5-6) – igen
2. „Az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzá küldé a zsidók
véneit, kérvén őt, hogy jőjjön el és gyógyítsa meg az ő
szolgáját.” (Lukács Evangéliuma, 7:3) – nem

Hetvenhetedik ellentmondás
Ádám fája.
1. „De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert
a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.” (Mózes I.
könyve, 2:17)
2. „És lőn Ádám egész életének ideje kilencszáz harminc
esztendő; és meghala.” (Mózes I. könyve, 5:5) – tehát Ádám
élt meg kilencszáz harminc esztendőt, még ha evett is a fáról.

Hetvennyolcadik ellentmondás
Menyit élhet egy ember?
1. „És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az
emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz
esztendő.” (Mózes I. könyve, 6:3)
2. „És éle Sém, minekutánna nemzette Arpaksádot, ötszáz
esztendeig és nemze fiakat és leányokat. ~ Arpaksád pedig
harminczöt esztendős vala, és nemzé Séláht. ~ És éle
Arpaksád, minekutánna nemzette Séláht, négyszáz három
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esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. ~ Séláh pedig
harmincz esztendős vala, és nemzé Hébert. ~ És éle Séláh,
minekutánna nemzé Hébert, négyszáz három esztendeig, és
nemze fiakat és leányokat. ~ Héber pedig harmincznégy
esztendős vala és nemzé Péleget. ~ És éle Héber, minekutánna
nemzé Péleget, négyszáz harmincz esztendeig, és nemze
fiakat és leányokat. ~ Péleg pedig harmincz esztendős vala, és
nemzé Réut. ~ És éle Péleg, minekutánna nemzé Réut, kétszáz
kilencz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. ~ Réu pedig
harminczkét esztendős vala, és nemzé Sérugot. ~ És éle Réu,
minekutánna nemzé Sérugot, kétszáz hét esztendeig és nemze
fiakat és leányokat. ~ Sérug pedig harmincz esztendős vala, és
nemzé Nákhort. ~ És éle Sérug, minekutánna nemzé Nákhort,
kétszáz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.” (Mózes I.
könyve, 11:11-23)

Hetvenkilencedik ellentmondás
Jézuson kívül felment-e valaki még a menybe?
1. „És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, a ki a
mennyből szállott alá, az embernek Fia, a ki a mennyben van.”
(János Evangéliuma, 3:13)
2. „És lőn, a mikor menének és menvén beszélgetének, ímé
egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól. És
felméne Illés a szélvészben az égbe.” (Királyok II. könyve,
2:11)

Nyolcvanadik ellentmondás
42

Ki volt az a főpap aki bemenve az Isten házában megette a
szent kenyereket?
1. „Ő pedig monda nékik: Soha sem olvastátok-é, mit mívelt
Dávid, mikor megszűkült és megéhezett vala társaival egybe?
~ Mi módon ment be az Isten házába az Abiátár főpap
idejében és ette meg a szent kenyereket, a melyeket nem
szabad megenni csak a papoknak; és adott a társainak is?”
(Márk Evangéliuma, 2:25-26)
2. „És Dávid elméne Nóbba Akhimélek paphoz…” (Sámuel
I. könyve, 21:1), „Akhitób fiának, Akhiméleknek egy fia
azonban, a kit Abjáthárnak hívtak,…” (Sámuel I. könyve,
22:20)

Nyolcvanegyedik ellentmondás
Jézus teste meg volt-e kenve eltemetése előtt, zsidó szokás
szerint?
1. „Eljöve pedig Nikodémus is (a ki éjszaka ment vala
először Jézushoz), hozván mirhából és áloéból való kenetet,
mintegy száz fontot. ~ Vevék azért a Jézus testét, és
begöngyölgeték azt lepedőkbe illatos szerekkel együtt, a mint a
zsidóknál szokás temetni.” (János Evangéliuma, 19:39-40) –
igen
2. „Mikor pedig elmult a szombat, Mária Magdaléna, és
Mária a Jakab anyja, és Salomé, drága keneteket vásárlának,
hogy elmenvén, megkenjék őt.” (Márk Evangéliuma, 16:1) –
nem, hanem eltemetése után mentek megkenni a testét
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Nyolcvankettedik ellentmondás
Mikor vásárolták meg a kenetnek szükséges szereket?
1. „Mikor pedig elmult a szombat, Mária Magdaléna, és
Mária a Jakab anyja, és Salomé, drága keneteket vásárlának,
hogy elmenvén, megkenjék őt.” (Márk Evangéliuma, 16:1)
2. „Visszatérvén pedig, készítének fűszerszámokat és
keneteket. ~ És szombaton nyugovának a parancsolat
szerint.” (Lukács Evangéliuma, 23:56-57)

Nyolcvanharmadik ellentmondás
A nap melyik szakában látogatták meg az asszonyok a sírt?
1. „A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag,
kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a
sírt.” (Máté Evangéliuma, 28:1)
2. „És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz
menének napfelköltekor.” (Márk Evangéliuma,16:2)

Nyolcvannegyedik ellentmondás
Miért mentek az asszonyok a sírhoz?
1. „… hogy elmenvén,
Evangéliuma,16:1)
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megkenjék

őt.”

(Márk

2. „…hogy megnézzék a sírt.” (Máté Evangéliuma, 28:1)
3. „ A hétnek első napján pedig jó reggel, a mikor még
sötétes vala, odaméne Mária Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy
elvétetett a kő a sírról.” (János Evangéliuma,20:1) – ok nélkül
mivel hogy ebben az Evangéliumban a testét már megkenték
szombaton

Nyolcvanötödik ellentmondás
Egy sziklatömb volt Jézus sírja bejáratához helyezve. Hol volt
ez a sziklatömb amikor az asszonyok oda értek a sírhoz?
1. „És odatekintvén, láták, hogy a kő el van hengerítve; mert
felette nagy vala.” (Márk Evangéliuma, 16:4)
„És a követ a sírról elhengerítve találák.” (Lukács
Evangéliuma, 24:2)
„ A hétnek első napján pedig jó reggel, a mikor még sötétes
vala, odaméne Mária Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy
elvétetett a kő a sírról.” (János, 20:1) – már elhengerítve
találták
2. „A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag,
kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a
sírt. ~ És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala
leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír
szájáról, és reá üle arra.” (Máté Evangéliuma, 28:1-2) – az
asszonyok látták ahogy a követ elhengerítik
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Nyolcvanhatodik ellentmondás
Elmondta valaki az asszonyoknak, hogy mi történt Jézus
testével?
1. igen: „…egy ifjút ülni jobb felől,…” (Márk Evangéliuma,
16:5), majd „két férfiú álla melléjök fényes öltözetben…”
(Lukács Evangéliuma, 24:4), később leírva mint angyalok:
„…hogy angyalok jelenését is látták…” (Lukács Evangéliuma,
24:23) vagy az angyal aki „elhengeríté a követ a sír szájáról”
(Máté Evangéliuma, 28:7), minden esetben az asszonyoknak az
lett mondva hogy Jézus feltámadt: „És menjetek gyorsan és
mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a
halálból;” (Máté Evangéliuma, 28:7) „..A Názáreti Jézust
keresitek, a ki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt…”
(Márk Evangéliuma, 16:6), „Nincs itt, hanem feltámadott…”
(Lukács Evangéliuma, 24:6)
2. nem: „odaméne Mária Magdaléna a sírhoz,látá, hogy
elvétetett a kő a sírról. ~ Futa azért és méne Simon Péterhez és
ama másik tanítványhoz, a kit Jézus szeret vala, és monda
nékik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették
őt.” (János Evangéliuma, 20:1-2)

Nyolcvanhetedik ellentmondás
Mikor találkozott Mária Magdalena a feltámadt Jézussal, és
hogyan reagált?
1. „Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő
tanítványainak, ímé szembe jöve ő velök Jézus, mondván:
Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák
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az ő lábait, és leborulának előtte.” (Máté Evangéliuma, 28:9) –
mikor a sírtól jött vissza és felismervén leborult a lábaihoz
2 „Mária pedig künn áll vala a sírnál sírva. A míg azonban
siránkozék, behajol vala a sírba; ~ És láta két angyalt fehér
ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, a hol a Jézus teste
feküdt vala. ~ És mondának azok néki: Asszony mit sírsz?
Monda nékik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova
tették őt. ~ És mikor ezeket mondotta, hátra fordula, és látá
Jézust ott állani, és nem tudja vala, hogy Jézus az. ~ Monda
néki Jézus: Asszony, mit sírsz? kit keressz? Az pedig azt
gondolván, hogy a kertész az, monda néki: Uram, ha te vitted
el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt. ~
Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki:
Rabbóni! a mi azt teszi: Mester! ~ Monda néki Jézus: Ne illess
engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem
menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én
Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti
Istenetekhez.” (János Evangéliuma, 10:11-17) – a sírnál
találkoztak de nem ismerte fel Jézust

Nyolcvannyolcadik ellentmondás
Mi volt Jézus utasítása a tanítványainak?
1. „Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el,
mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek
Galileába, és ott meglátnak engem.” (Máté Evangéliuma,
28:10)
2. „Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem
még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és
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mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti
Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.”
(János Evangéliuma, 20:17)

Nyolcvankilencedik ellentmondás
Mikor tértek vissza a tanítványok Galileába?
1. „És mikor megláták őt, leborulának előtte; némelyek pedig
kételkedének.” (Máté Evangéliuma, 28:17) – azonnal, mert a
kételkedés nem tartott sokáig
2. „És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti
pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem
felruháztattok mennyei erővel.” (Lukács Evangéliuma, 24:49)
„Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta,
hogy ő él, negyven napon át megjelenvén nékik, és szólván az
Isten országára tartozó dolgokról. ~ És velök összejövén,
meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből,…”
(Apostolok Cselekedetei, 1:3) – 40 nap eltelte után

Kilencvenedik ellentmondás
Kiknek adták el Józsefet a Midiániták?
1. „És menének arra Midiánita kereskedő férfiak, és kivonák
és felhozák Józsefet a kútból, és eladák Józsefet az
Ismáelitáknak húsz ezüstpénzen: azok pedig elvivék Józsefet
Égyiptomba.” (Mózes I. könyve, 37:28)
48

2. „A Midiániták pedig eladák őt Égyiptomba Pótifárnak, a
Faraó főemberének, a testőrök főhadnagyának.” (Mózes I.
könyve, 37:36)

Kilencvenegyedik ellentmondás
Hogy került József Egyiptomban?
1. „…és eladák Józsefet az Ismáelitáknak húsz ezüstpénzen:
azok pedig elvivék Józsefet Égyiptomba.” (Mózes I. könyve,
37:28)
2. „A Midiániták pedig eladák őt Égyiptomba…” (Mózes
I. könyve, 37:36)
3. „Monda azért József az ő atyjafiainak: Jőjjetek közelebb
hozzám! És közelebb menének. Akkor monda: Én vagyok
József, a ti testvéretek, kit eladtatok vala Égyiptomba.”
(Mózes I. könyve, 45:4)

Kilencvenkettedik ellentmondás
Vajon Isten megbánja tetteit?
1. „Akkor szóla az Úr Sámuelnek, mondván: ~ Megbántam,
hogy Sault királylyá tettem, mert eltávozott tőlem, és
beszédeimet nem tartotta meg…” (Sámuel I. könyve, 15:1011) – igen
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2. „Izráelnek erőssége pedig nem hazudik, és semmit meg
nem bán, mert nem ember ő, hogy valamit megbánjon.”
(Sámuel I. könyve, 15:29) – nem
3. „…Az Úr pedig megbánta, hogy királylyá tette Sault Izráel
felett.” (Sámuel I. könyve, 15:35) – igen, újra. Figyeljük meg,
hogy a fenti három idézet ugyanabból a könyvből és fejezetből
való! Ezen túlmenően, a Biblia azt mutatja, hogy Isten
megbánta tetteit több alkalommal is:
a. „Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön,
és bánkódék az ő szívében.” (Mózes I. könyve, 6:6)
„…mert bánom, hogy azokat teremtettem.” (Mózes I.
könyve, 6:7)
b. „És abba hagyá az Úr azt a veszedelmet, melyet akart vala
bocsátani az ő népére.” (Mózes II. Könyve, 32:14)

Kilencvenharmadik ellentmondás
A Biblia azt mondja, hogy minden csodát amit Mózes és Áron
cselekedet, a fáraó írástudói megismételték a varázslás
segítségével. Aztán jön a következő mutatvány:
1. „Mózes és Áron pedig úgy cselekedének, a mint az Úr
parancsolta vala. És felemelé a vesszőt és megsujtá a vizet, a
mely a folyóban vala a Faraó előtt és az ő szolgái előtt, és mind
vérré változék a víz, a mely a folyóban vala. ~ A hal pedig, a
mely a folyóvízben vala, meghala, és megbüdösödék a
folyóvíz, és nem ihatának az Égyiptombeliek a folyónak
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vizéből; és vér vala az egész Égyiptom földén.” (Mózes II.
Könyve, 7:20-21)
2. „De úgy cselekedének Égyiptom írástudói is az ő
varázslásukkal,..” (Mózes II. Könyve, 7:22) – ami lehetetlen
mert már a víz már vérré volt változva

Kilencvennegyedik ellentmondás
Ki ölte meg Góliátot?
1. „És míg ő beszélt velök, ímé a bajnok férfi, a Góliáth nevű
Filiszteus,… ~ Így Dávid erősebb volt a Filiszteusnál,
parittyával és kővel. És levágta a Filiszteust és megölte őt,”
(Sámuel I. könyve, 17:23-50)
2. „…a Bethlehemből való Jaharé Oregimnek fia megölé a
Gitteus Góliátot,…” (Sámuel II. Könyve, 21:19)

Kilencvenötödik ellentmondás
Ki ölte meg Sault?
1. „És mondá Saul az ő fegyverhordozójának: Húzd ki
kardodat, és szúrj keresztül azzal engem, hogy valami módon
reám ne jőjjenek e körülmetéletlenek, és keresztülszúrjanak
engemet és gúnyt űzzenek belőlem. De fegyverhordozója nem
akará, mert nagyon félt. Akkor Saul vevé a kardot és
belébocsátkozék.” (Sámuel I. könyve, 31:4)
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2. „És monda Dávid az ifjúnak, a ki ezt elbeszélé néki:
Honnét való vagy te? Felele: Egy jövevény Amálekita férfi fia
vagyok. ~ Ismét monda néki Dávid: Hogy nem féltél felemelni
kezedet az Úr felkentjének elvesztésére?” (Sámuel II. Könyve,
1:13-14)

Kilencvenhatodik ellentmondás
Vajon minden ember követ el bűnt?
1. igen: „…mert nincsen ember, a ki ne vétkeznék…”
(Királyok I. könyve, 8:46; lásd még: Krónika II. könyve, 6:36;
János Apostol I. levele, 1:8-10)
2. nem: Az igaz keresztények semmiképpen nem követnek el
bűnt mivel hogy az Isten fiai NEM követhetnek el bűnt.
„Mindaz, a ki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és
mindaz, a ki szereti a szülőt, azt is szereti, a ki attól született.”
(János Apostol I. levele,5:1) „ …hogy Isten fiainak
neveztetünk!...” (János Apostol I. levele, 3:1) „Senki sem
cselekszik bűnt, a ki az Istentől született, mert benne marad
annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől
született.” (János Apostol I. levele, 3:9)

Kilencvenhetedik ellentmondás
Ki kinek hordozza a terhét?
1. „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus
törvényét.” (Galátziabeliekhez írt levél, 6:2)
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2. „Mert kiki a maga terhét hordozza.” (Galátziabeliekhez írt
levél, 6:5)

Kilencvennyolcadik ellentmondás
Hány tanítványnak mutatkozott meg Jézus feltámadása után?
1. „És hogy megjelent Kéfásnak; azután a tizenkettőnek;”
(Korinthusbeliekhez írt I. levél, 15:5)
2. „A tizenegy tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, a
hová Jézus rendelte vala őket. ~ És mikor megláták őt,
leborulának előtte;…” (Máté Evangéliuma, 28:16)
„Azután, mikor asztalnál ülnek vala megjelenék magának a
tizenegynek,…” (Márk Evangéliuma, 16:14)

Kilencvenkilencedik ellentmondás
Hol volt Jézus első három nap a megkeresztelése után?
1. „És a Lélek azonnal elragadá őt a pusztába. ~ És ott volt a
pusztában negyven napig kísértetve a Sátántól, és a vad
állatokkal vala együtt; és az angyalok szolgálnak vala néki.”
(Márk Evangéliuma, 1:12-13)
2. „Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai
közül;” (János Evangéliuma, 1:35), „A következő napon
Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda
néki: Kövess engem!” (János Evangéliuma, 1:44), „És
harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt a
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Jézus anyja; ~ És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival
együtt a menyegzőbe.” (János Evangéliuma, 2:1-2)

Századik ellentmondás
Életveszélyben volt-e a gyermek Jézus Jeruzsálemben?
1. igen: „Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé
megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda:
Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss
Égyiptomba, és maradj ott, a míg én mondom néked; mert
Heródes halálra fogja keresni a gyermeket.” (Máté
Evangéliuma, 2:13)
2. nem, a család nem menekült sehová: „És mikor betölt a
nyolcz nap, hogy a kis gyermeket körülmetéljék… ~ Mikor
pedig betöltek Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye
szerint, felvivék őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak
~ … És mikor mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint,
visszatérének Galileába, az ő városukba, Názáretbe.” (Lukács
Evangéliuma, 2:21:40)

Százegyedik ellentmondás
Amikor Jézus a vízen járt, hogy reagáltak a tanítványok?
1. „A hajóban levők pedig hozzámenvén, leborulának előtte,
mondván: Bizony, Isten Fia vagy!” (Máté Evangéliuma, 14:33)
2. „…ők pedig magukban szerfölött álmélkodnak és
csodálkoznak vala.” (Márk Evangéliuma, 6:51)
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