
TEREMTŐ ISTEN (Ős Tan), VAGY ŐSROBBANÁS 

 

Köztudott, hogy egy robbanásnak is van oka, azaz Ok nélkül nincs Okozat.  

Az ember nem tagadhatja az anyag világ létezését saját létének tagadása nélkül. 

Ha az anyag létezése nem tagadható, akkor keletkezésének oka sem tagadható. 

Létezik tehát az ŐS OK ami, vagy Aki létrehozta az okozatot, az anyag világát.  

A Teremtő létezése tehát az Ős Ok, amit az ok – okozat törvénye bizonyít.  

Az ember számára közömbös, hogy az ősrobbanást, vagy a Teremtőt – Istent 

nevezi meg, mint az anyagvilág megteremtőjét, az Ős Okot nevezte meg.  

Aki tagadja az Ős Okot, az tagadja a saját létezését. A sok ezer éve leírt sumer – 

magyar biblia a Teremetőhöz köti az Ember földi megjelenését, akivel 

Szövetséget kötött. A Teremtő a Szövetségben meghatározta a Földre küldött 

Ember feladatait és jogait, majd a saját Szent Koronáját az Ember fejére 

illesztve lepecsételte a Szövetséget, így lett a Szent Szövetség. Az általa az 

Ember számára meghatározott feladat pedig felépíteni a Földön az Égi 

Királyságot. Ugyanakkor meghatározta, hogy a Föld birtoklásának joga addig 

tart, amíg az Ember a Szent Szövetséget szolgálja. 

A világon páratlanul, a Magyar Szentkorona származása vitathatatlanul összeköt 

bennünket az Ős Okkal, a Teremtővel, és ezért nyilvánvaló, hogy létezésünk 

célja az Égi Királyság megvalósítása a Földön.  

Ezért fel sem merül a kérdés, és nem vitatható, hogy minden időben a 

Szentkorona Országa Magyar Királyság „hiteles” – „hivatalos” – „hatályos”, 

mert nem függ földi hatalom véleményétől.  

Az Ős Okból levezetve egyértelmű, hogy a Magyar Ember számára előírt 

létezési forma a királyság, mint végső állapot.  

Aki szándékosan eltér a Szent Szövetségben meghatározott feltételektől, az 

esküszegő és a büntetését nem kerülheti el, de aki visszatér a Szent Szövetségbe, 

azaz elfogadja a Szentkorona védelmét és a Magyar Királyság honpolgáraként 

tesz – cselekedik, az feloldozást kap e bűne alól. 

 

EMBER, gondold meg jól mit cselekszel!   

  

 

 

 Regisztrálj és hozd a családod! 

  

http://www.szentkoronabank.hu/viewpage.php?page_id=2

