Esu Immánuel ("Jézus") valós személy volt
2017. január 30. hétfő, 16:36

A leghatásosabb módja az emberek meggyözésének Isten létezése felöl az, ha bemutatom a
sötét oldalt! Ez az elv vezérelt az elmúlt években a blog írása közben, s mára szerencsére
eljutottunk oda, hogy sokak számára már egyáltalán nem okoz problémát elfogadni, hogy Jahve
valóban létezik, s ezen "világ"(bolygó) Ura az idök kezdetétöl fogva, amióta csak léteznek itt
emberi civilizációk, s hogy "Öreg Istenként" például már a hunok ösei is öt imádták. Sokak
számára viszont továbbra is problémát jelenthet hinni "Jézusban" (Esu Immanuelben), annak
ellenére, hogy valójában már a legösibb vallási szövegeinkben is emlegetve van mint olyan,
akinek a nagyon távoli jövöben Isten a kezébe adja a "világ" (bolygónk) irányítását.

Nemcsak a bibliai Ószövetségben, hanem például már Énok könyvében is, melyet sokan az
emberiség egyik legösibb vallási szövegének tartanak. A teremtöink - rendkívül fejlett
pszi-látnoki képességeiknek köszönhetöen - már a jelenlegi emberi civilizáció legkorábbi
szakaszaiban is elöre látták annak sorsát,
s próféciákba foglalva ez lejegyzésre is került az emberi történelem legkülönbözöbb
szakaszaiban. Esu Immanuel (a Fiú/az Emberfia) eljövetele sok-sok ezer évvel ezelött, már az
özönvíz elötti idökben elöre eldöntött dolog volt "odafent a mennyben", s a Fiú/Emberfia elsö,
kétezer évvel ezelötti eljövetele is már - akkor ösinek számító - próféciák beteljesedését
jelentette:

http://reformatus.hu/mutat/11762/
Az Ígéreteknek be kell teljesülni! A Messiás Júdából származik majd és Betlehemben, Dávid
városában kell megszületnie. Két feltétel van mindössze, de hogyan valósulhatnak ezek meg?
Hogyan kerül Betlehembe József és Mária, aki Názáret városában lakik? Emberi erővel ezeket
a körülményeket lehetetlen megoldani, de ha Isten mozgatja az eseményeket, minden másképp
alakul. Összeveszejti Augusztusz császárt, aki hatalmát szeretné gyakorolni az adózó
lakosságon, és a függetlenségre vágyó Heródes királyt, aminek az lesz a vége, hogy
Augusztusz pecsétes parancsban mondja ki a népszámlálást. Így teljesedik be a
prófécia:
Mikeás 5 - A Messiás születése, országlása, gyözedelme

5:2 De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik
nékem, aki uralkodó az Izráelen; akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.

1/5

Esu Immánuel ("Jézus") valós személy volt
2017. január 30. hétfő, 16:36

S úgy néz ki, jelenkorban Jahve éppúgy ezt teszi, valójában most is ö manipulálja igazából a
háttérhatalom legfelsöbb szintjein a "hatalmasok fejét" , hogy beteljesedhessenek a végsö idei
próféciák (lásd. a Mi várható 2017-ben és azon túl + a bibliai próféciák felidézése c. írást)

Az ószövetségi Ézsaiás könyvében szintén több helyen található jövendölés a Messisás
eljöveteléröl: egy fiú lesz az, akit Immánuelnek hívnak.

"Jézus" valódi neve Esu Immánuel (Jesua Immánuel) volt.

Ézsaiás 7 - Immánuel

14 Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Imm
ánuelnek
,

15 Ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni, és a jót választani;

szül fiat = Jézust (Esu/Jesua Immánuelt)

Ézsaiás 9 - a Messiás dicsö országlása, feddö szózat Izrael ellen

6 Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és
hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség
fejedelmének!

7 Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett,
hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek
Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!
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egy gyermek = Jézus (Esu/Jesua Immánuel)

http://reformatus.hu/mutat/11762/
"Ez a gyermek a Messiás. Nem kell senkinek félnie tőle. Bárki odamehet hozzá, Ő szolidaritást
vállal velünk. Nem mogorva testőrök őrzik. Nem adót szed, nem tapossák katonái a
búzamezőket, nem életeket olt ki, nem veszi el más kenyerét. Nem elvesz. Adni jött. A gyengék
társa. A nagyok trónja előtt reszket az ember. De nem így a bölcső előtt. Hív: „Gyere! Ne félj!"
A sok nép mégsem hozsannázik neki. Csak az angyalok vannak meghatva. Nem tudják
visszafogni csodálkozásukat és meghatódottságukat."
A több mint 500 évvel Krisztus születése elött íródott Dániel könyvében található végsö idei
próféciákban egy "emberfia" van emlegetve, akinek Jahve a kezébe adja a hatalmat az "idök
végén", s országa örökkévaló lesz:

Dániel 7

12 A többi állatoktól is elvéteték az ő hatalmok; de ideig-óráig tartó élet adaték nékik.

13 Látám éjszakai látásokban, és ímé az égnek felhőiben mint valami emberfia jőve; és
méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék őt.

14 És ada néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki
szolgála; az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem
rontatik.

emberfia = Jézus (Esu/Jesua Immánuel)

Énok könyve
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http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

Énok 46

2. És megkérdeztem az angyalt – aki velem volt és minden titkot megmutatott nekem –, az Em
berfiát
illetően, hogy ki ő, honnan származik, és miért jár az Idők Előtti mellett?

3. És válaszul ezt mondta nekem: Ez az Emberfia, akié az igazságosság, és akiben az
igazságosság lakozik. Ő az, aki feltárja a rejtett kincseket; mert a Szellemek Ura kiválasztotta
őt, és győzelemre rendeltetett a Szellemek Ura előtt, örök igazságosságban.

4. És az Emberfia, akit láttál, kiveti majd a királyokat és a hatalmasakat kényelmes
székeikből [és az erőseket trónjaikból]. Megszünteti az erősek uralmát, és fogait töri a
bűnösöknek.

Emberfia (Énok könyvében és Dániel 7-ben) = Jézus (Esu/Jesua Immánuel)

Énok 62

7. Az Emberfia a kezdetektől rejtve volt, és a Magasságos serege jelenlétében őrizte őt,
és hatalmának jelenlétében, de felfedte választottainak.

"Az Emberfia a kezdetektől rejtve volt" (Énok könyvében)

UGYANAZT JELENTI MINT
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"...akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van." (Mikeás 5:2-ben az Ószövetségben)

Énok 69

Az Emberfia a trónon

26. És hatalmas öröm volt közöttük, áldást mondtak és dicsértek és magasztaltak, mert ama
Emberfiának nevét feltárták előttük.

27. És a dicsőségének trónján ült, és az ítélet egészen neki adatott (Jn. 5:22), és azt
cselekedte, hogy a bűnösök elpusztuljanak és eltöröltessenek a föld színéről, és azok is,
akik tévútra vitték a világot.

28. Láncokkal köttetnek meg, és a pusztításuk gyűjtőhelyén lesznek fogvatartva, és minden
művük eltűnik a föld színéről.

29. És attól fogva nem lesz majd romlás; mert eljött az Emberfia, és dicsőségének trónjára ült,
és minden gonoszság eltávozik színe elől, és ennek az Emberfiának szava kiárad majd, és
erős lesz a Szellemek Urának színe előtt.

Hamvas Béla írja Scientia sacra c. könyvében :
Sokan azt mondják, hogy Henóch az emberiség legrégibb könyve, nála csak Hermés
Trismegistos és a Véda régibb és tulajdonképpen nem is az özönvíz utáni időből, hanem még
azelőttről származik. És soha senki sem vonta késégbe, hogy azt a művet, amelyet Henóch
apokalypsise alatt ismerünk, az emberiség egyik örök könyvének kell tartani.
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