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„Mikor adám az én szívemet a bölcsességnek megtudására,
és hogy megvizsgáljak minden fáradságot, amely e földön
történik, (mert sem éjjel, sem nappal az emberek szeme

álmot nem lát): Akkor eszembe vevém az Istennek minden
dolgát, hogy az ember nem mehet végére a dolognak, amely
a nap alatt történik; mert fáradozik az ember, hogy annak
végére menjen, de nem mehet végére: sőt ha azt mondja is

a bölcs ember, hogy tudja, nem mehet végére. Mert mindezt
szívemre vettem, és pedig azért, hogy megvizsgáljam

mindezt: hogy az igazak és bölcsek és azoknak minden
cselekedetei Isten kezében vannak; szeretet is, gyűlölet is,

nem tudják az emberek, mind ez előttük van.”



Előszó

Kedves Olvasóm!

Szeretettel köszöntelek ismét itt, a luciferzum világá-
ban! Alig, hogy befejeztem előző írásom, a tinta szinte
még meg sem száradt a Szellemi Izráel lapjain, máris fel-
bukkant elmémben egy újabb cím és egy újabb borító.
Egy újabb cím és egy újabb borító, amelyek mögé egy
újabb tartalom is kívánkozott. Ha pedig így állt a helyzet,
hát lejegyeztem számodra e tartalmat is. Mint minden írá-
som esetében, most is nagyon határozottan szeretném
hangsúlyossá tenni és jó előre leszögezni azt a tényt, hogy
a következő írásban leírt gondolatok az én jelenlegi állás-
pontom és gondolataim tükrözik, nem pedig egy meg-
dönthetetlen és megfellebbezhetetlen igazságot kívánnak
kinyilvánítani. Szorosan ide kapcsolódik könyvem mottója,
vagy inkább magyarul mondva – éspedig szó szerint – je-
ligéje, ahol forrásom egy hozzá intézett kérdés kapcsán a
szóban forgó ige elém tárása útján tájékoztatott. Mondha-
tom sírni volt kedvem. De jó az Isten, azonnal meg is vi-
gasztalt, illetve bátorított, ösztönzött, mert néhány sorral
alább ez következett:

„No azért egyed vígassággal a te kenyeredet, és igyad jó
szívvel a te borodat; mert immár kedvesek Istennek a te

cselekedetid!”
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„Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt
cselekedjed;”

Hát cselekszem. Elképesztően mély tartalommal bíró
könyv a Biblia. Ez utóbbi idézetről, csupán ennek az egy
mondatnak a tartalmából meg lehetne írni minimum egy
önálló fejezetet. Hihetetlenül mély tartalom bújik meg
benne, az ember pedig képes mégis oly könnyedén átsik-
lani rajta. Honnan a hatalom, honnan az erő? És utána,
hogy „azt cselekedjed.” Nos, ez az egy mondat önmagában
válasz gyakorlatilag mindenre. Annyi vagy, annyi a hatal-
mad, az erőd, amennyit az Isten ad neked. Azt pedig hasz-
náld jól, azért kaptad.

Szólni fogok a szabad akaratról, hiszen bár előző írá-
somban beszéltem erről a nagyon fontos témáról, mégis ma-
radtak, maradhattak megválaszolatlan kérdések. Érkeztek
újabb információk mind e tárgyban, mind a szabad akarat
témakörét fókuszba helyező predesztinációval kapcsolatban.
Ezekkel kezdeném tehát a kezedben tartott könyvem. Majd
rátérnék arra a témakörre, amely jelen írásom címét ihlette.

Fáraszt már a világunkat teljesen és tökéletesen átszövő,
behálózó, a háttérben folyó„összeesküvés”, a piszkos kis ha-
talmi játszmák, a hitvány politikai törekvések, a hatalom go-
nosz és pusztító szándékú cselekedeteinek megfigyelése,
feltárása.Az ember egy idő után immúnissá válik ezekre és
bár látja, tudja, érti, de különösebben nem foglalkozik ve-
lük. Nem azért, mert beletörődött. Nem azért, mert meg-
szokta vagy mert képes idomulni ehhez a sok szeméthez. Jó-
val inkább azért, mert megértette, hogy nem ez a fontos. Mit
kezdjen az ember fia egy olyan világgal, ahol például egyes
sztárfutballisták játékjogáért euró tíz, esetenként százmilli-
ókat, forint tízmilliárdokat(!) fizetnek ki, miközben gyer-
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mekek tízezrei halnak éhen naponta a világban? Embereket,
családokat tesznek utcára azok a bankok és úgynevezett üz-
letemberek, akik ezeket a hihetetlen összegeket a cirkusz és
a szórakoztatás (figyelemelterelés és biznisz) okán bármi-
kor simán kifizetik. Mit kezdjen az ember fia egy ilyen de-
kadens, sarkaiból kifordult, embertelen világgal, amely már
nem látja a szenvedést, csak átlép azon miközben drága par-
fümmel illatosított kendőt szorítva az orra elé, undorodva
elfordul a valóságtól és a hatalom által folyamatosan bizto-
sított cirkusz csillogását keresi mohó tekintetével? Az Em-
ber Fia ezzel a világgal már nem fog kezdeni semmit. Te-
remt inkább egy vadonatújat helyette. Miután ezt a helyére
tette. No, de mit is takar akkor valójában írásom címe? Mi-
ről fogom lerántani a leplet vagy inkább mi elől húzom el
a függönyt, amely a színpad mögötti területet rejti el a
megismerni vágyó tekintetek elől? Olyan dolgokról fogok
itt szólni, amelyek sokkal nagyobb szabásúak és ennek okán
sokkal hatékonyabbak, mint a legújabb korokban elkövetett
gusztustalanságai a hatalomnak. Ezekről szóltam már ele-
get korábbi írásaimban. Most tehát komolyabb dolgokról
szólnék, olyanokról, amelyeket akár évezredek óta használ
a sátán azért, hogy földünk lakóit minél nagyobb számban
és minél nagyobb hatékonysággal vigye a kárhozatba. Ezek
az embert kárhozatra juttató dolgok pedig – legyen bármi-
lyen furcsa is – nem mások, mint a szervezett vallások. Az
embermilliárdokat, földünk teljes populációjának legalább
háromnegyedét valamilyen módon megvezető, elhitető, kü-
lönféle nézeteket valló és tanító vallások. E vallások „igaz-
ságait” állítom majd szembe, vagy inkább állítom párhu-
zamba őket egymással, hogy te, kedves olvasóm eldönthesd,
melyiknek hiszel. Dönteni kell, hiszen mindnek nem lehet
igaza. Akár ez, akár az állítja az egyetlen igazságot, a többi
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szükségszerűen mind hazudik. És legyen szó bármely nagy
vallásról, mindegyiket emberek százmilliói, esetenként mil-
liárdjai követik.Akik ennek okán pedig nyilvánvalóan olyan
dolgokban hisznek, amelyek hazugságok, valótlanságok. De
akkor melyik az igazi vallás? Melyik az igaz hit? Melyik földi
egyház tanítja az igazságot? Kedves olvasóm, tarts velem is-
mét, ismerd meg az én igazságomat és legfőképpen találd
meg a magadét!
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Ismét a szabad akaratról és a predesztinációról

Előző könyvemben, a Szellemi Izráel című írásomban el-
jutottam odáig, hogy a bibliai igéket és számos egyéb bi-
zonyítékot, logikai érveket, tapasztalati megfigyeléseket
figyelembe véve ma úgy látom, hogy a jövő mind az egyes
emberek, mind a népek, sőt a világ sorsa tekintetében is egy
előre rögzített történet szerint alakul. Ez a történet egy fix
forgatókönyv szerint zajlik, amely az ember által felülírha-
tatlan, megmásíthatatlan és amely neve az Isteni terv. E terv
létezésében való hit hozza magával szükségszerűen azt az
elgondolást, hogy történjék bármi is világunkban, az Isten
által már előre eldöntött és tervezett történés lesz. Tulaj-
donképpen ez a predesztináció tana, azaz az eleve elren-
delés tana. Itt szeretnék egy megjegyzéssel élni. Hallgattam
e témában egy neves, általam nagyra becsült teológus pro-
fesszort, akinek egyébként kétség nem fér a felkészültsé-
géhez és hihetetlen mértékű tárgyi tudásához. Azonban
mégis, amikor az Isten igéjének az értelmezésére kerül sor,
óhatatlanul bekapcsolódik az emberi szubjektivitás, azaz az
egyéni meglátása ugyanazon dolgoknak. Mit értek ez alatt?
Egy adott hír, egy információ, egy történés minden ember
számára azonos. Minden egyes ember ugyanazt látja, hallja,
olvassa, ugyanazt a forrást szemlélve mert azonos. Így a
Bibliában leírt szöveg, az ige is az minden egyes ember szá-
mára. Mégis más és más lesz a konzekvencia, amelyet az
egyes emberek levonnak ezekből. Más következtetésre jut
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egy keresztény, mint egy hindu. Másra jut egy nő és egy
férfi. Másra jut egy fiatal és egy idős ember, egy szegény és
egy gazdag, és ezt a felsorolást a végtelenségig folytathat-
nám. Beszéltem már erről is sokszor és sokféleképpen, de
a lényeg ugyanaz.Az emberek egyedi lények, nincs két egy-
forma belőlük. Ennek okán nincs két olyan ember sem,
akiknek a véleménye mindenben tökéletesen azonos lenne.
Visszatérve tehát teológus professzorunk meglátásához,
aki egyébként a predesztinációval szemben érvelt az emberi
szabad akarat mellett, egyik legfőbb érveként egy bibliai fél-
refordítást határozott meg, miszerint az eredeti ógörög
szövegben nem az „eleve” hanem az „előre” szó szerepel.
Nos, megmondom őszintén, én nem látok lényegi különb-
séget e két szó között ha az „elrendelés” szó követi őket. Fel-
teszem a kérdést: mi az érdemi különbség aközött, hogy
„eleve elrendelés” és „előre elrendelés”? Meglátásom szerint
semmi. Szerinte viszont ez perdöntő érv amellett, hogy az
Isten nem egy előre rögzített és az egyén számára megvál-
toztathatatlan forgatókönyv szerint jár el, hanem csak előre
eltervezi, idézem -” előre elkészítette az idők teljességének
a menetrendjét, a tervét”. Azután lesz, ami lesz. Ő így látja.
Hiszen azt mondja ezzel, hogy Isten tervez – ember végez.
Én pedig azt állítom, – alább számos igeidézettel bizo-
nyítva ezen állításom – hogy éppen fordítva: ember tervez
– Isten végez.Vagyis egészen pontosan azt állítom, hogy Is-
ten tervez és Isten végez.Valamelyikünk bizonyosan téved.
Az ő meglátása szerint Isten előre eltervezte, hogy mit
akar, de az egyes emberek – szabad akaratuk okán – ezt a
tervet felülírhatják. Például úgy, hogy nem fogadják el Is-
ten segítségét, hanem elfordulnak Tőle, így Isten megvál-
tási terve az ő vonatkozásukban zátonyra fut. E meglátását
olyan igeszakaszokkal támasztja alá, mint például a követ-
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kező idézet Pál apostol Timótheushoz írt első leveléből,
amely arról győzi meg őt, hogy az Isten mindenkit meg
akar menteni és mindenkit az életre teremt itt a földön, éles
ellentétben számos egyéb igeszakasz állításával.

„Istenünk előtt, A ki azt akarja, hogy minden ember
idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.”

Ugye itt ugyanaz a helyzet, mint a Szellemi Izráel című
írásomban, a ki, hova, mikor és miért születik témakörben
bemutatott egyik igeidézet kapcsán is, miszerint Isten ki-
jelenti, feltárja szándékát, megmutatja eredeti tervét az
embernek, de az, hogy Isten eredendően ezt akarta, egyál-
talán nem jelenti azt, hogy minden pontosan úgy is alakult,
ahogyan Ő szerette volna. Isten nyilván nem akarta, hogy
az ember bűnössé váljon, nyilván nem akarta, hogy a sá-
tán fellázadjon ellene. Azt azonban hagyta, hogy a dolgok
a teremtmények döntéseinek okán így alakuljanak. Nem
tett erőszakot teremtményein. Idáig stimmelne is tehát a
szabad akarat jelenvalósága.Ám az Isten szava, az ige, a Bib-
lia számos esetben rácáfol a szabad akaratnak, mint földi
jelenvalóságnak a létére. Ezen ellentmondás problémáját
vizsgálva jutottam tehát arra a következtetésre, hogy ha van
szabad akarat, – mert kell, hogy legyen, hiszen például az
angyalok is szabadon eldönthették, hogy sátán mellé vagy
Teremtőjük mellé állnak – akkor, ha hiszünk a Bibliának,
azt valahol máshol kell keressük, nem e földi létben. Ha pe-
dig ez a helyzet, akkor nem marad más lehetőség, mint,
hogy annak egy a földi létet megelőző (preegzisztenciális)
létben kellett jelenvalónak lennie. Ez az elgondolás megold
és megválaszol számos olyan problémát, amelyek eddigi
egyértelmű és határozott megválaszolatlansága miatt pél-
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dául a reinkarnáció téveszméje is tért hódíthatott e világ-
ban. Visszatérve tehát a szabad akarat bibliai cáfolataira, –
e cáfolatokról szóltam hosszan a Szellemi Izráel című mun-
kámban, de alább is sok szó lesz még ezekről – számomra
egyértelmű tény az, hogy ebben a világban az van, amit Is-
ten előre eltervezett és jóváhagyott. Ezzel pedig nem fér
össze az egyes emberek privát elképzeléseinek megvalósí-
tása. Vagy ez, vagy az. Nem értem, hogy azok az emberek,
akik valóban hisznek az Istenben és az Ő gondviselésében,
abban, hogy Ő a pásztor, aki terelgeti a nyáját, abban, hogy
az Úr vezeti őket életük minden egyes pillanatában mind
gondolkodásmódjukat, mind az ebből fakadó cselekedete-
iket tekintve, tehát ezek az emberek, hogyan tudják közös
nevezőre hozni magukban Isten vezetését a saját szabad
akaratukkal? Nem érzik az ellentmondást ebben? Nem
látják, hogy az ő meglátásuk szerint a birka vezet nem a
pásztor? Hogyan lehet egy pásztor által terelt birkának
szabad akarata? Sehogy. Vagy a pásztor terel, vagy a birka
dönti el mi legyen.A kettő együtt nem megy. Már régen le-
írtam, ha elfogadjuk az Isten vezetését, akkor az azt jelenti,
szükségszerűen ennek kell történnie, hogy átadjuk neki a
kormányt. Az, hogy a kezébe adjuk magunkat, sőt, kérjük,
hogy vezessen bennünket, hogyan fér össze azzal, hogy mi
maradunk a kormánynál? Sehogy. Vagy Ő vezet, vagy mi.
Hogyan lehet vezetni, pásztorként terelgetni egy szabad
akarattal bíró birkát? Sehogy.

Az Isten tehát valahol megadta teremtményeinek a sza-
bad választás jogát és lehetőségét, amely joggal és lehető-
séggel a teremtmények éltek is. Az angyalok és az em-
berek is. Számos esetben Isten szándékával ellentétes
döntést hozva. Én azt gondolom, hogy e világban befutott
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pályánk e korábban meghozott döntésünk következménye
lesz. Ezt (is) tárgyaltam részleteiben a Szellemi Izráel című
írásomban. Tehát Isten felfedi eredeti szándékát előttünk,
elmondja, hogy mit akart, de nagyon lényeges, hogy ezzel
együtt itt már nem adta, adja a gyeplőt is át az ember ke-
zébe. Ez egy nagyon fontos momentum földi életünkre
nézve. Isten terve kinyilatkoztatásánál az, hogy megismer-
jük e terv részleteit nem jelenti azt automatikusan, hogy mi
fogjuk a tervet megvalósítani, illetve közvetve mi is, de nem
a saját fejünk után.A földi ember kizárólag eszköz lehet az
Isten kezében. Egy báb? – kérdezheted. Amikor a szabad
akaratot, mint Isten igencsak tiszteletre méltó ajándékát
emlegetik az emberek azzal érvelnek, hogy ha ez nem így
lenne, akkor csupán bábok lennénk a sors, Isten kezében.
Bábok, amelyek – akár az állatok – egy előre megírt, meg-
határozott program szerint élik le a teljes itteni életüket. So-
kan elfogadják egyébként ezt az álláspontot úgy, hogy nem
is gondolják át e kérdést mélységében.Akik hisznek a sors-
ban, a végzetben, azok tulajdonképpen mind elfogadják ezt
a verziót. Akik pedig nem fogadják el, azok inkább felhá-
borítónak és értelmetlennek tartják ezt a nézetet. Mi ér-
telme van egyáltalán élni – kérdik, egyébként innen nézve
ésszerűen és jogosan – ha semmiben sem dönthetünk? Ér-
telmetlen lét lenne az. Most figyelj! Feltettem tehát ezt a
kérdést a forrásomnak és vártam. Este fellapoztam a Bib-
liát és éppen ez következett:

„Miképen hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és
miképen vannak a csontok a terhes asszony méhében;

azonképen nem tudod az Istennek dolgát, a ki mindeneket
cselekszik.”
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Bár a találat pontos volt és igen csak ült, okosabb nem
lettem tőle. Felébredt bennem egy régi, sötét és vicces alak,
mert ez jutott az eszembe:„Igen-igen, azt én is tudom, hogy
az Isten dolgaival nem vagyok tisztában, éppen ezért for-
dultam hozzád. De, ami a terhes asszony méhében lévő
csontokat illeti, amióta az ember feltalálta az ultrahangos
szkennert, azóta simán meg lehet mondani, „miképen”
vannak azok a kis csontocskák az anyuka pocakjában.”
Ilyen vicces voltam.A Forrás azonban türelmes, nem vette
félvállról az oktatásom, így ezután következett könyvünk
jeligéje, amely tartalmazza a konkrét választ is:

„az igazak és bölcsek és azoknak minden cselekedetei
Isten kezében vannak; szeretet is, gyűlölet is, nem tudják

az emberek, mind ez előttük van.”

Nos, ekkor szorult el a torkom és inalt el fülét-farkát be-
húzva a tréfás kedvem. Visszatérve a báb, sors, eleve elren-
delés témára, azt kell mondanom igen, akár így is megfo-
galmazhatjuk a tényállást: bábok vagyunk az Isten kezében.
Lehetne ezt szebben is vagy kevésbé megalázóan fogal-
mazni egonk számára (hiszen ő szokott megsértődni, ha va-
lami nem úgy alakul, ahogyan neki tetszene), de minek, ha
egyszer ez az igazság. És ha már szóba került „öreg bará-
tunk” az ego, akkor – bár e tárgyban már tényleg sokat ír-
tam – hadd következzék itt is némi ideillő információ ké-
retlen kísér(t)őnkel kapcsolatban. Ugye megemlítettem a
szabad akaratot, mint kulcsfontosságú tételt a predesztiná-
ció kapcsán. Hiszen, amennyiben életünk determinált, nem
mi irányítjuk sorsunkat, döntéseinket, akkor a szabad aka-
rat abban a vonatkozásban, illetve azon értelmezés szerint,
ahogyan mi hajlamosak vagyunk általánosítani azt, nem lé-
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tezhet. Ez esetben az általános felfogás szerinti szabad aka-
rat csupán egy illúzió. Egy illúzió, amely bár nem valós,
mégis tökéletesen elhiteti valódiságát önmaga kapcsán. És
bizony, legyen bármily döbbenetes is, nézetem szerint ép-
pen ez a helyzet. Hiszen gondolj bele! Mi a sátán legnagyobb
fegyvere? Az elhitetés, a megtévesztés. Elhiteti magáról azt,
hogy ő nem is létezik. Nos, az ego is éppen ezt teszi. Elhi-
teti veled, hogy ő te vagy. Pedig az ego csupán egy (vagy
több) démoni vágygenerátor, amely mást sem tesz, mint té-
ged meglovagolva hajszolja a saját vágyait, miközben elhi-
teti veled, hogy azok valójában a te vágyaid. Úgy vagy az
egod rabszolgája, hogy eközben erről fogalmad sincsen.
Nem vagy szabad. Egy rabszolga vagy. A vágyaid rabszol-
gája, amelyek pedig nem is a saját vágyaid, bármennyire is
annak érzed azokat. Ezért fogalmazta meg szinte az összes
keleti bölcs azt a tanítást, hogy az embernek, amennyiben
meg akar szabadulni a nyomorúságától, a végzettől, a (sze-
rintük valós) reinkarnáció fogságából, úgy mindenképpen
le kell számolnia a földi világhoz kötődő vágyaival. Jézus
Krisztus ezt többek között így fogalmazta meg:

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda
és a moly megemészti, és tolvajok kiássák és ellopják;

Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol
sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol

a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.”

Amint írtam már, hiába hiszi az ember azt, hogy ő sza-
bad, azt, hogy szabad akarata szerint hozza meg döntéseit.
Ameddig például bármiféle anyagi, fizikai természetű vá-
gyakat érez, ezek a vágyak fogják motiválni, így manipu-
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lálni őt. Minden döntését annak fogja alárendelni, hogy
ezeket a vágyait minél hatékonyabban megvalósíthassa. Ez
lenne a szabadság? Ez szimpla rabszolgaság nem egyéb.
Ezért írtam, hogy a szabad akarat már ennek okán is csu-
pán egy illúzió. Egy olyan délibáb, amelyet az ember szí-
vesen szemlél, de ettől az még délibáb marad. Ha közel
akarsz menni hozzá, hogy megvizsgáld, rá fogsz döbbenni,
hogy nincs is ott valójában.A szabad akaratban való hit gi-
gantikus felfuvalkodottság. Bizony. A szabad akaratban
hinni egyenlő abban hinni, hogy te döntesz, és nem az Is-
ten. Én, én, én. Én döntök! Ez tetszik az egonak. Ha az em-
bernek valóban lenne szabad akarata, és azt hagyná is
uralkodni a döntéseiben, akkor azonnal, abban a pilla-
natban elbukna. Hiszen minden, ami jó, Istentől való. A
földi emberben a bűn és a gonosz dolgozik eredendően, ha
Isten ezt nem kompenzálja túl benne jósággal, szeretettel,
igazsággal, akkor nincs az embernek esélye arra, hogy
megmeneküljön a gonosz hálójából. Ebből következik,
hogy amennyiben valaki igaz ember, szereti és követi Is-
tent, akkor ez csak és kizárólag az Isten szándéka szerint
való történés lehet, hiszen ebbe az állapotba az egyén ön-
maga erejéből (szabad akarata és saját döntése okán) bi-
zonyosan képtelen lenne eljutni. Ebbe az állapotba kizá-
rólag az Úr segítheti azzal, hogy az erre való vágyat
felébreszti az emberben, azt ezután fenntartja benne és fo-
lyamatosan megerősíti az ember lelkét a saját isteni erejé-
ből (szent szellemével). Ha ez a kapocs (az ember hibája
okán) meglazul, az ember azonnal elesik. Kicsit olyan ez,
mint amikor egy fényes felületről (direkt nem tükröt írok,
mert azt erős túlzásnak érzem az Isten-ember összeha-
sonlítást tekintve) visszaverődik a nap fénye, de amint
egy felhő úszik a nap elé, a fényesen visszatükröződő fe-
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lület azonnal fényét veszti és elsötétül. Nincs az embernek
önmagából eredő világossága, fénye, kizárólag Isten fényét
képes gyengén visszasugározni a világba.Az pedig nem az
ő döntése lesz, hogy Isten ad-e rá fényt vagy sem. Hiheti,
hogy ő állt ki a napra magától, saját szabad akaratából, de
ettől ez még nem lesz igaz. Ha ezt a szándékot Isten nem
ülteti el benne, akkor még mindig a bánya mélyén csáká-
nyozná a szenet, higgyen bármit is ezzel kapcsolatban.

Leírtam már sokszor és tartom most is, hogy véletlen
nem létezik. Hiszen ha létezne, akkor Isten terve nem lé-
tezhetne. Vagy isteni terv van vagy véletlen.A szabad aka-
rat pedig, abban az értelemben, ahogyan ma a legtöbb
ember gondol rá, feltétlenül magában hordozza a vélet-
lenszerű, spontán döntés lehetőségét. Pedig itt is kell, hogy
érvényesüljön az iménti szabály: vagy terv vagy véletlen.A
kettő együtt nem megy. Sok ember eljut az élete folyamán
egy olyan pontra, amikor egyszer csak megdöbbenve fel-
teszi magának a kérdést: „hogyan jutottam idáig?” Tegyük
hozzá, általában negatív előjellel hangzik el e kérdés. Nem
ezt akarta, nem így akarta, nem így gondolta, mégis ez lett
belőle. Hogyan lehetséges ez? Ilyenkor jön a bölcs válasz:
„kizárólag a saját döntéseid miatt jutottál ide.” Ez részben
igaz, ám én azt állítom, hogy ezek a döntések determinál-
tak. Bizony. Nem hirtelen, spontán meghozott döntéseket
hozunk, még ha sokat fontolgatunk egy-egy dolgot, mire a
döntést meghozzuk, akkor sem ott és akkor dől (dőlt) el az
a bizonyos dolog. Hiszen Isten tervébe nem fér bele hét-
milliárd rendező. Érdekes tény, hogy a legtöbb ember nem
hajlandó elfogadni az eleve elrendelés tényét. Ám ettől
függetlenül azt minden gond és probléma nélkül elfogad-
ják és megértik, hogy például a haláluk időpontja deter-
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minált. Hogy az egy (előre) meghatározott pillanata (lesz)
a történelemnek. Hogy a nap, az óra, a perc, amelyben
meghalnak, attól függetlenül, hogy nem ismerik, már léte-
zik, csak még nem jött el. Azért hajlandóak ezt elfogadni,
mert e tételt felülhelyezik azon a hatáskörön, amelyre a sza-
bad akarat vonatkozhat. Az ember nem maga dönt a halá-
lának időpontjáról, persze az öngyilkosok kivételével –
tartják az emberek – így a halál előre rögzített időpontját
simán elfogadják. Jut amennyi jut, van amennyi van –
mondják- ezt nem mi döntjük el, azonban minden mást
igen. Pedig ha létezne a szabad akarat, akkor ezt is nekünk
kellene eldönteni.

A szabadság az szabadság. Nem csak korlátozott mér-
tékű, hanem teljes. Vagy szabad vagy, vagy nem. Ez olyan,
mintha a kutya azt mondaná: amíg a láncom enged, addig
szabad vagyok, de a láncon túl már nem én döntök. A ku-
tya ott téved, hogy a láncon belül sem ő dönt, csak azt hi-
szi. A kutyaego elhiteti vele, hogy így van. Ám látsszék ez
a lánc bármennyire is igazságtalannak és kegyetlennek,
mégis a lehető legjobb dolog, ami érheti a kutyát. Ez a lánc
(póráz) akadályozza meg abban, hogy „véletlenül” olyat te-
gyen, amit nem kellene. Ez a lánc akadályozza meg az őr-
ültet abban, hogy megnyomva a piros gombot, felrob-
bantsa a világot. Mert ha nem lenne a lánc, már régen
megtette volna. De a terv, Isten terve ezt nem engedi meg.
Ezért írtam, hogy a valódi szabadságot kizárólag Isten ad-
hatja meg neked.Amennyiben Őhozzá, Őfelé fordulsz. Hi-
szen az egodtól önmagad erejéből lehetetlenség megsza-
badulni. Ehhez az ember „saját” ereje nagyon kevés. Erre
mondta Pál azt a sokak számára érthetetlennek tűnő, pe-
dig csodálatos és egyértelmű igét, hogy:
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„mert a mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős.”

Amikor elfogadod, hogy a te,„saját” erőd egyenlő a nul-
lával, amikor elismered, hogy minden, amid van Istentől, az
Ő kegyelméből van neked, amikor teljes szívedből Őrá bí-
zod magad no, akkor vagy csak igazán erős. Mert akkor az
Isten ereje van veled. Ha abból indulsz ki, hogy te választasz,
hogy van szabad akaratod, akkor mondhatod, hogy ameny-
nyiben elfogadod Isten vezetését, éppen akkor leszel Isten
(rab)szolgája, és ez tulajdonképpen így is van. Hiszen meg-
látásom szerint az embernek itt nincs más választása.Vagy
a jó (Isten) vagy a gonosz (sátán, és az önszolgálat, amely tu-
lajdonképpen az ego szolgálata) között választhatna elvileg.
De függetlenül választásától, mindenképpen egyfajta „rab-
szolga” marad. Itt azonban meg kell állnunk, hiszen elen-
gedhetetlenül fontos, hogy tisztázzuk ezt a fogalmat! A mai
világ szemében, mai megítélés szerint a „rabszolga” szó ki-
zárólag negatív tartalmat hordozhat, pedig ez egyáltalán
nem így van. E szó pontos definiálása tehát kulcsfontosságú
momentum abban a vonatkozásban, hogy kialakíthassuk e
tárgyra vonatkozó helyes nézetünket. Gondoljunk csak
bele! Ha például az ember szerelmes, akkor szívesen mondja
magát szerelme rabszolgájának.A tiszta, az igaz szerelem (a
valódi, ha ismered) azzá teszi az embert. Rabszolgája (ön-
kéntes, boldog szeretetrabszolgája) lesz annak, akit imád.
Mindent megtenne neki, érte, és semmit sem kér, vár cse-
rébe. Csupán azért, mert imádja azt a valakit és boldog,
hogy adhat neki, hogy (ki)szolgálhatja. Nos, az ember Isten
iránti igaz szeretete is valami ilyen dolog.Amikor az ember
végre tisztán átlátja és megérti, egy rádöbbenésszerű bizo-
nyossággal felfogja azt a tényt, hogy Isten az, aki által él, aki-
nek mindent köszönhet, aki olyan jó és kegyelmes, segítő-
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kész és türelmes volt vele egész életében, mindezt úgy, hogy
ezt ő a legkevésbé sem érdemelte meg, nos akkor születik
meg benne, akkor alakul ki ez az érzés. A világ legszomo-
rúbb dolga az, hogy ezt lehetetlen elmagyarázni annak, aki
még nem élte át. Írtam, kérdeztem már ezerszer: hogyan
magyarázod el, hogy milyen szerelmesnek lenni annak, aki
még sosem volt szerelmes? Hogyan magyarázod el a vak-
nak, hogy milyen az, amikor a lenyugvó nap lángoló hidat
fest a tenger felszínére? Hogyan magyarázod el egy süket-
nek, hogy milyen az a zene, muzsika, amelytől összeszorul
a torkod vagy az égbe száll a lelked? Sehogy.

Egyes bibliafordításokban, például a Csia Lajos-féle Új-
szövetségben a „rabszolga” megnevezés egyáltalán nem az
ember hitvány státuszának, hanem jóval inkább a tökéle-
tes odaadásának és ragaszkodásának a kifejezője.Az apos-
tolok így fohászkodnak Istenhez:

„Hát valósággal összegyűltek ebben a városban Heródes
és Poncius Pilátus a nemzetekkel és Izráel népeivel szent
gyermeked, Jézus ellen, akit te felkentél, hogy megtegyék,

aminek megtörténését kezed és szándékod eleve
elhatározták.

Most hát, Uram, tekints fenyegetéseikre és adj rabszolgáid-
nak arra lehetőséget, hogy teljes szabadsággal szólhassák
igédet, mialatt te kezedet kinyújtod, hogy gyógyulások,

hogy gyermekednek Jézusnak szent nevén keresztül jelek és
csodák történjenek.

Miután könyörögtek, megmozdult a hely, ahová összegyűl-
tek, megteltek valamennyien Szent Szellemmel és nagy

szabadsággal szólták az Isten beszédét.”
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Ez az idézet amellett, hogy az Isteni eleve elrendelés
mellett is tanúskodik, jól bemutatja a rabszolgaság fogal-
mának egy teljesen másféle értelmezését. De következzen
még egy hasonló, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelé-
nek az elejéről:

„Pál, a Krisztus Jézus rabszolgája, elhívott apostol, kit
örömüzenetének hirdetésére Isten különválasztott. Az Isten

prófétáin át a szent írásokban már előre megígérte azt,
amiről az örömüzenet szól.”

És még egy idézet Pál apostoltól, aki a maga vonatkozá-
sában ismét hasonlóan beszél:

„Ti tudjátok, hogy az első naptól kezdve, melyen Ázsiába
léptem, az egész idő alatt miként éltem köztetek, hogy
voltam az Úrnak teljes alázatossággal rabszolgája,

könnyek, kísértések között, melyeket a zsidók alattomos
szándékai szereztek nekem.”

Azt gondolom, hogy ebben a témakörben ehhez sokat
hozzátenni már nem igazán érdemes, ettől függetlenül
alább mégis szólok még néhány további szót e tárgyban is.
Tehát fenti érvelésünk alapján kijelenthető, hogy a szabad
akarat mai felfogása szerint nem valós létező, az emberek
pedig, akik e földön élik életüket, mindannyian (rab)szol-
gái valamilyen (jó vagy rossz) transzcendens hatalomnak.
E tényeken a megfogalmazás mit sem változtat. Az a hely-
zet, hogy az emberek jelentős része ezt egyszerűen nem
hajlandó elfogadni. Kész, pont. Akkor mi értelme élni? –
kérdezik. Erre alább még visszatérünk. Most azonban vizs-
gáljunk meg egy újabb teológiai kérdést, mégpedig az el-
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veszíthetetlen kegyelem problematikáját! De miről is van
szó pontosan? Ha valakit az Isten eleve életre teremtett és
kegyelemre szán, az akkor tehet bármit, nem veszítheti el
Isten kegyelmét? Ez már megint milyen igazságtalan dolog.
Aki életre született garázdálkodhat kedvére míg, aki „elve-
szésre készült” az tehet bármit úgyis elvész? Dehogy! Akit
életre szán az Isten, az nem fog garázdálkodni. Ennyire egy-
szerű. Elvileg elveszíthetné a kegyelmet, hiszen ha miután
az Isten „új szívet adott neki”, azaz felismertette Magát ab-
ban az emberben, azután fordítana hátat Istennek, az ezt
eredményezné. Erről (is) szól a jelenések könyvében ol-
vasható, a hét levél látomásban, a hetedik gyülekezetnek
szóló figyelmeztetés:

„Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem
hév; vajha hideg volnál, vagy hév.

Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged
az én számból.”

Mert mi a langyos, a langymeleg állapot? A meleg kihűlt
állapota. A meleg az Istent kereső, Istent szerető ember, a
„lágymeleg” itt az, aki ilyen volt, de már nem az. Aki elfor-
dult az Istentől. De az az ember, akit Isten megfordít (meg-
igazít) nem tesz csak úgy ilyet. Ha igen, akkor az is Isten
szándéka szerint történt. Innen persze egy parttalan vita
kezdődhetne. Én azt állítom, hogy mivel itt e földön min-
den Isten akarata szerint történik, ezért lehetetlen az, hogy
valami azzal ellentétes legyen. Bármi is történik, az Isten
rendelése és terve szerint való. Minden. Igen, a rossz dolgok
is.Akkor ez egy gonosz Isten? Nem. Csak nem értjük min-
den dolgát. Ezt a Szellemi Izráel című írásomban, sőt már
sok azt megelőző írásomban is részletesen kifejtettem, de
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előfordulhat, hogy az olvasó nem találkozott ezekkel, ezért
itt is kifejtem röviden, kicsit később pedig egészen ponto-
san, mi indokolja azt, hogy Isten megengedi a gonoszságot
bizonyos (számunkra időnként túl tágnak tűnő) határokon
belül megtörténni.A fizikai ember itt a földön mindent e vi-
lági ismeretei alapján ítél meg, mindent ide, az anyagi va-
lósághoz mér, vonatkoztat. Korlátozott és szűk látóköre el-
lehetetleníti számára a dolgok helyes megítélését, ezért
mondja Isten, hogy ne is ítéljen, mert az ember ítélete e szűk
látóköréből fakadóan szükségszerűen hibás. Hogyan ítélhet
meg egy vak és siket ember egy színdarabot, ha csupán a
díszlet néhány elemét képes kitapogatni? Az ember mégis
ezt teszi. Megítéli a színdarabot, természetesen hibásan.Az
ember csak ezt a világot látja, érzékeli és ezt is csak igen kor-
látozott mértékben. Ezt még az ateista, evolucionista tudó-
sok is elismerik.Van egy szűk spektrum, amelyet az ember
érzékelni képes és pont. Az emberi érzékelés határait még
az állati érzékelés is messze felülmúlja. Ehhez képest mi em-
berek vagyunk a teremtés koronái. Hát lehetséges, csak a fe-
jünkbe ne szálljon túlságosan ez a dicsőség. Hiszen az
egyébként is Isten dicsősége nem a miénk. Szóval a földi
ember egy erősen korlátozott képességekkel és megértéssel
bíró lény, de vitathatatlan, hogy képes olyan cselekedetekre,
amelyekre egyetlen más lény sem képes ezen a bolygón, leg-
alábbis olyan szinten, mint mi emberek. Ez pedig konkré-
tan az elvont gondolkodás képessége. Ez a képesség teszi al-
kalmassá az embert arra, hogy megismerje Istent. Erre csak
és kizárólag az ember képes a földön általánosan ismert fa-
jok közül. Tehát lényeg az, hogy nincs átfogó képünk a tel-
jes valóságot illetően, így ebből fakadóan dolgaink megíté-
lésekor már a kiindulási alapunk is helytelen. Amit mi
rossznak, igazságtalannak és helytelennek ítélünk meg, az
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egyáltalán nem biztos, hogy valóban az is.Az Úr szól erről,
figyelmeztet:

„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert a milyen ítélettel
ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek,

olyannal mérnek néktek”

Mi következik mindebből? Számomra az, hogy a saját
portámon sepregessek, és azzal törődjek, amire meglátásom
szerint képességet kaptam az Istentől.

„Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt
cselekedjed;”

Amint e könyv bevezetőjében is írtam, számomra ebből
az igéből is egyértelműen kiviláglik az a tény, hogy ami ké-
pességgel bírunk, azt az Istentől kaptuk nyilván azért, hogy
éljünk azzal, azokkal. Én tehát élek. De ha így áll a dolog,
legalább van-e valamiféle magyarázat, akár teória arra
nézve, hogy megérthessük ezt a dolgot? Én a magam ré-
széről – bár el kell ismernem, hogy elvileg ez sem más, mint
emberi okoskodás – arra jutottam, hogy az ember e világ-
ban megélt sorsa nem lehet sem igazságtalan (hiszen az Is-
ten igazságos), sem véletlen (mivel az nem létezik). Nem kí-
vánom e lapokon megismételni a teljes Szellemi Izráel
című írásom, ahol ezeket a gondolatokat részleteiben ki-
fejtettem és tárgyaltam, de a logikai szál töretlenségére
való törekvés miatt muszáj egyes tartalmakat itt is megis-
mételnem. Azt jelentettem ki ott, hogy jelen életünk nem
lehet a véletlen műve, mivel a véletlen léte a káosz uralmát
jelentené a világban. Isten pedig nem tűri a káoszt. Ha van
Isteni terv, akkor a káosz egy nonszensz. Ebből következik,
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hogy minden, ami a világban történik – így az egyes em-
berek sorsa is – egy okozat.Az okozat pedig ok nélkül nem
jöhet létre. Igen ám, de az például, hogy egy gyermek hova
születik, egy milliomos családba a világ egyik legkelleme-
sebb környezetében, vagy egy indiai nyomornegyedbe,
nyilvánvalóan nem lehet e világi történések, okok okozata,
következménye. E gondolatmenet következtetéseinek le-
vonása által jutottam arra, hogy az ok nem ebből a világ-
ból való. Ezt itt nem taglalnám tovább, mert túl messzire
kerülnénk a lényegi mondandómtól. Tehát eljutottam oda,
hogy feltételeztem egy a fizikai létünket megelőző létet,
amely okán alakul, illetve határozza meg Isten a jelenlegi,
földi életünk körülményeit, történéseit, azaz a sorsunkat. Ez
nem azonos a reinkarnáció híveinek meglátásaival, hiszen
én egyszeri földi, fizikai síkon megélt életben hiszek. Ha te-
hát képesek vagyunk elfogadni egy a jelenlegi létünket
megelőző (nem földi, hanem valamiféle szellemi) lét gon-
dolatát, akkor azonnal logikus magyarázatra lelünk számos
olyan kérdést illetően, amely egyébként tökéletes rejtélynek
látszik sokak számára manapság. Nem bonyolult és túl-
magyarázott az általam (is) megfogalmazott képlet. Va-
gyunk itt és most, és nem kérdés, hogy megyünk is vala-
hova innen, majd ha befejezzük földi pályafutásunkat.
Persze sokan vitatják ezt is, de akik a Bibliában, illetve az
abban leírt igékben hisznek, azok számára ez nem kérdés.
Felteszem tehát a kérdést ezeknek az embereknek, hogy mi-
ért lenne olyan hihetetlen az, hogy nemcsak vagyunk itt és
most, és megyünk is innen majd valahova, hanem, hogy
jöttünk is ide valahonnan? Meglátásom szerint ez egy ki-
fejezetten logikus elgondolás.Az, hogy a keresztény teoló-
gusok erről nem beszélnek annak tudható be, hogy a Bib-
lia egy szót sem szól ebben a témakörben. Isten valamilyen
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okból ezt nem kívánta az ember orrára kötni, vagy pedig
eddig nem ismerhettük meg az ide vonatkozó tekercseket.
Ha még nem tetted volna, nagyon ajánlom a Szellemi Iz-
ráel című írásom elolvasását, amelyből részleteiben meg-
ismerheted az ezzel a témakörrel kapcsolatos meglátásai-
mat. Ennyi kitérő után kanyarodjunk vissza teológus
professzorunkhoz, aki egyébként elismeri és tényként ke-
zeli az Isteni „előre ismerés” jelenvalóságát, de az eleve el-
rendeléssel mégsem képes megbarátkozni annak ellenére,
hogy az ige hihetetlen sok helyen és kimerítő alapossággal
nyilatkozik e tényről. Bár az ezzel kapcsolatos írásban szá-
mos idézetet hoztam már e tárgyban, itt is szolgálnék bő-
séggel továbbiakkal, mert e nézetemben azóta is csak to-
vábbi megerősítést kaptam. Íme Pál apostol leveleiből
néhány – meglátásom szerint – igen egyértelmű ige:

„Tudván, Istentől szeretett atyámfiai, hogy ti ki vagytok
választva;”

„Mi pedig mindenkor hálaadásaal tartozunk az Istennek ti
érettetek atyámfiai, a kiket szeret az Úr, hogy kezdettől
fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek

szentelésében és az igazság hitében;”

„A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne
a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és

feddhetetlenek Ő előtte szeretet által”,

„A ki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi
cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és ke-
gyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban

örök időknek előtte”
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Fenti igéket elég nehéz másként magyarázni, mint aho-
gyan én teszem, de ettől függetlenül sokan próbálkoznak
mégis ezzel. De nézzük tovább! Mind a jelen, földi létün-
ket megelőző lét, mind a predesztináció valóságára súlyos
érvként utal számomra az alábbi, rövid igeszakasz is, idé-
zeteim sorát tehát ezzel folytatnám:

„Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra.”

Hű! Most meghökkentél. Hol itt a „súlyos érv”? Igen, ezt
mondta az Úr. De mi az, hogy „igazságból való”? Mit ért-
hetett ez alatt? Talán azt, hogy „aki onnan jött”? Jézus
máshol is fogalmazott így, ahol egyértelműen a származásra
utalt a (valahonnan) „való” szóval, íme:

„Felele Jézus: Az én országom nem e világból való.
Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim
vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde

az én országom nem innen való.”

Én tehát mindenképpen így fordítanám, illetve értel-
mezem ezt az igét, de haladjunk tovább!

„A mi most történik, régen megvan, és a mi következik,
immár megvolt, és az Isten visszahozza, a mi elmúlt.”

„Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat,
a mik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll,

és véghez viszem minden akaratomat;”

A következő igerész is igen figyelemre méltó és tipiku-
san egy olyan szakasz, amelyeken az olvasók hajlamosak
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minden megfontolás nélkül átsiklani. Pedig súlyos tarta-
lommal bír:

„Ha megtörnéd is a bolondot mozsárban mozsártörővel
a megtört gabona között, nem távoznék el ő tőle az ő

bolondsága.”

De vajon miért nem? Csak nem azért, mert ez a „sorsa”?
Ezért állítottam azt, hogy ember embert képtelen meg-
győzni és megváltoztatni saját erőből. Amikor úgy tűnik,
hogy ez történt valakivel, valakinek a hatása alá került, va-
laki megváltoztatta őt, akkor is csak a látszat alapján ítél-
jük meg a helyzetet. Azt látjuk, hogy ismerősünk találko-
zott valakivel, és az az illető így vagy úgy hatott rá. De ez
csak a felszín. Az, amit mi látunk. A függöny felénk eső ol-
dala. A színpad bevilágított része. De ettől még van másik
oldal is, takarásban maradt rész is, amelyet nem vagyunk
képesek megismerni. Ezért hiszik teljes szívvel a keresztény,
és egyéb vallások térítői, hogy ők jártak sikerrel egy-egy
újabb hívő megtérítésekor, pedig az ilyen megváltozott
embereket a szellemi vezetésük változtatta meg, terelte
össze azzal a másik emberrel, akinek ugyancsak van vala-
miféle szellemi vezetése. Az a végtelenül fontos kérdés,
hogy milyen fajta szellemi vezetés ez? Ez az, amit nem lá-
tunk, mert a függöny elrejti előlünk. Ezért nekünk csak
annyi „jön le” – és ezt tényként konstatáljuk-, hogy hű, ez
a Pisti mennyire megváltozott, amióta a Marival van.Vagy,
hogy megőrült ez a Jóska, amióta abba a társaságba jár, stb.
Pisti esetében Marit, Jóska esetében pedig az új társaságot
okoljuk, mert azt látjuk. Pedig ez csak a felszín. De nézzünk
még néhány idézetet!
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„Fordítván magamat látám a nap alatt, hogy nem
a gyorsaké a futás, és nem az erőseké a viadal, és nem

a bölcseké a kenyér, és nem az okosoké a gazdagság, és nem
a tudósoké a kedvesség; hanem idő szerint és történetből

lesznek mindezek.”

„Hanem idő szerint és történetből lesznek mindezek”. Eh-
hez talán nem is szükséges egyéb kommentár. Nézzük a kö-
vetkezőket Ésaiástól!

„És most így szól az Úr, a ki engem anyám méhétől
szolgájává alkotott,”

E szerint tehát Ésaiás, saját bevallása szerint sem csak
úgy, élete folyamán vált prófétává, hanem eleve erre szüle-
tett. De említhetném keresztelőnek hazudott Bemerítő Já-
nos esetét is, amikor még magzatként, anyjának, Erzsébet-
nek a méhében „repesni kezdett”, amikor a Jézussal áldott
Mária meglátogatta anyját. Azután, amint János világra
jött, apja Zakariás betelve a szent szellemmel, kijelentette
fiáról hogy „Te pedig kis gyermek, a magasságos Isten prófé-
tájának hivattatol; mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait meg-
készítsed;” Így is lett.Akkor most két kérdésem van: Ésaiás
és János sorsa eleve (előre) el volt-e rendelve? (Nyilván
igen.) Volt-e szabad akaratuk, tehettek volna-e mást, mint
amire Isten szánta őket? (Nyilván nem.) Felsorolhatnám itt
az összes prófétát, de kiemelnék közülük egyet, aki nem
zsidó volt. Bálámról van szó, akit Bálák a moábita király
akart felbérelni, hogy elátkozza a zsidókat. Bálám el is
ment, de átok helyett három ízben is áldás jött ki a száján.
Amikor Bálák kérdőre vonta, így válaszolt:
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„Ha Bálák az ő házát ezüsttel és aranynyal tele adná is
nékem, az Úrnak beszédét által nem hághatom, hogy

magamtól jót, vagy rosszat cselekedjem. A mit az Úr szól,
azt szólom.”

A kérdés ismét ez: volt e szabad akarata Bálámnak?
Nyilván nem. Tévedések elkerülése végett azt hozzá kell
tenni a történethez, hogy Bálám ezt nem az Úr iránti elhi-
vatottságból, hanem a kudarc miatti mentegetőzésképpen
mondta a királynak. Persze meg lehet próbálkozni egy
olyan jellegű ellenérveléssel, hogy ez az eleve elrendelés
csak a próféták és a különleges emberek személyére vo-
natkozott. Meg lehet, csak nem érdemes. Hiszen kivétel nél-
kül, minden emberrel van terve Istennek, e terv pedig
mindenre, a legapróbb részletre is kiterjed, mint azt alább
látni fogjuk. Itt a következő idézet:

„És lészen ama napon, hogy többé nem támaszkodik
Izráel maradéka és a ki megmaradt Jákób házából, az őt

nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az Úrhoz, Izráel
Szentjéhez hűségesen; A maradék megtér, a Jákób

maradéka az erős Istenhez.
Mert ha néped Izráel számszerint annyi lenne is, mint
a tenger fövenye, csak maradéka tér meg; az elvégezett

pusztulás elárad igazsággal!
Mert elvégezett pusztítást cselekszik az Úr, a seregek Ura,

mind az egész földön.”

Itt persze hozhatnám az összes próféciát például, hiszen
minden egyes prófécia az eleve elrendelés legfényesebb
bizonyítéka, hiszen hogyan lehetne prófétálni, megjöven-
dölni bármit is, ha nem lenne a jövő ismert Isten számára,
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akitől származnak ezek a próféciák? Ha pedig Isten ismeri
a jövőt, akkor pontosan tudja, hogy mikor mi fog megtör-
ténni ez pedig nyilvánvalóan csak abban az esetben lehet-
séges, ha a jövő előre rögzített.

„Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én
vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám

hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és
előre azokat, a mik még meg nem történtek, mondván:

tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat;”

Egyébként, ha belegondolsz, maga ez a megfogalmazás
is, hogy „eleve” vagy „előre elrendelt” utal egyfajta időbe-
liségre. Az idő pedig Istennél és odahaza nem létezik. Isten
terve, akarata és rendje az, ami létezik, annak megfelelően
alakul minden. Ahogyan egyébként itt is így van, csak ezt
a valóságot a fizikai ember mindenáron bele akarja eről-
tetni egy kronológiai rendszerbe. Ez az időben való létezés
kizárólag a fizikai, földi ember viszonymankója.Arra való,
hogy viszonyíthassuk az életünk történéseit valamihez. De
egyébként nem valós létező, csupán egy támasz a fizikai vi-
lág embere számára, amelyet egyébként Isten is szentesít a
földi ember részére, hiszen Ő Maga használ idői kijelen-
téseket a nekünk szánt igékben. A lényeget tekintve tehát
azt mondom, hogy ha Isten túl van azon, amit időben, tér-
ben el lehet képzelni, hiszen Isten örök és végtelen, akkor
az idő az Ő vonatkozásában tökéletesen értelmetlen. Ez ki-
zárólag nekünk, fizikai embereknek, véges értelmű, életű és
méretű lényeknek szükséges ahhoz, hogy viszonyíthassuk
magunkat a világhoz, amelyben élünk. No, de vissza a
tárgyhoz! Az előbbi próféciát azért idéztem mégis, mert
konkrétan kijelenti az Isten által előre (eleve) eldöntött cse-
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lekményt, amikor azt mondja: „Mert elvégezett pusztítást
cselekszik az Úr, a seregek Ura, mind az egész földön.” Az
„elvégzett” szó itt elhatározottat, vagy még inkább (régen)
eldöntöttet, rögzítettet jelent.

És legyen itt még egy idézet, amely arról tanúskodik,
hogy az Isten az egyes emberek cselekedetei felől is előre
rendelkezik, hiszen mint írtam, egyetlen falevél vagy hó-
pehely sem hullhat le csak úgy és akárhova Isten tudta és
jóváhagyása nélkül. Ez talán túlzásnak hat így elsőre, de ha
belegondolsz, ha például a falevél csak úgy, mindegy ala-
pon lehullhatna, az megint csak a káosz, a véletlen, a ter-
vezetlenség jelenvalóságát jelentené ki. Ezt Isten beszéde is
alátámasztja:

„Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért?
És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata

nélkül!”

Ebből következik, hogy vagy minden a legapróbb rész-
letig egy meghatározott terv szerint történik, vagy mindent
a káosz és a véletlen ural. Nincs olyan, hogy egy kicsit Is-
ten, egy kicsit káosz. Vagy ez, vagy az van. Tehát Jósiás ki-
rály esete:

„És körültekintett Jósiás, és meglátta a sírokat, a melyek
ott a hegyen voltak, és elküldött és elhozatta a csontokat
a sírokból, és megégette az oltáron, és megfertőztette azt
az Úr beszéde szerint, a melyet mondott volt az Isten

embere, a ki e dolgot megjövendölte volt.”

De van itt ennél érdekesebb prófécia is. Ésaiás próféta,
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aki Krisztus előtt a nyolcadik században élt, konkrétan, név
szerint említve beszél egy őutána majd háromszáz évvel
megjelenő perzsa uralkodóról, Nagy Küroszról, akit a pró-
fécia Czírus-ként, a mai hivatalos történetírás pedig Kurus-
ként említ.

„Ki Czírusnak ezt mondja: Pásztorom! ki véghez viszi
minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek:
Megépíttessék! és a templomnak: Alapja vettessék!”

Ezután még öt vers szól Czírusról, benne ezekkel a sza-
vakkal: „neveden hívtalak el, szeretettel szólítálak, noha nem
ismerél.” Tehát név szerint említi Isten azt a királyt, akit
majd elhív konkrét feladatok végrehajtására, mindezt úgy,
hogy ez a király nem Őt imádja. És, hogy kétség ne férjen
a prófécia igazságához, mindez szóról szóra beteljesedett.
Czírus (Nagy Kürosz) volt az a perzsa uralkodó, aki a Ba-
bilonba elhurcolt zsidó népet hazaengedte a fogságból, és
nem csak, hogy hazaengedte, de ellátta őket mindennel,
amire szükségük volt, valamint jócskán adott nekik pénzt
is a kincstárából azzal a céllal, hogy Jeruzsálemet és Isten
templomát újra felépítsék, ahogyan az akkor már több
száz éves prófécia ezt megjövendölte.

Visszatérve a szabad akarathoz tehát végül be kell lát-
nunk, hogy abban a felfogásban, ahogyan az emberek
döntő többsége ma erre gondol, nem lehet valóságos. Mi-
előtt megnézzük, hogy lehet e egyáltalán valamilyen érte-
lemben mégis jelenvaló, azelőtt még hadd vessek fel egy
meglehetősen érdekes és messzire mutató meglátást! A
szabad akarat, mint az ember kizárólagos, szuverén joga, ha
jobban belegondolsz tulajdonképpen lehetetlenség. Mert

��



mit sugalmaz ez a fogalom? Azt az érzést kelti az ember-
ben, hogy ő tökéletesen a maga ura, akkor, ott és azt tesz,
amikor, ahol és amit csak akar.Ám – amint fentebb írtam-
ez ebben a világban lehetetlenség. Az egyes egyének sza-
badsága bizony csorbát szenved mértékét tekintve attól
függően is, hogy az egyén hol él a földön. Még a demok-
rácia fedőnevű hazugsággal elvakított tömegek sem ren-
delkeznek valódi szabadsággal, csak ezt hazudják nekik a
rabtartóik, ők pedig boldogan elhiszik ezt a hazugságot.
Mert ezt akarják hinni. Pedig, dehogy szabadok. Tökéletes
foglyai a rendszernek, amely elkábítja és kizsákmányolja
őket miközben azt gondolják, hogy a sorsukról ők maguk
döntenek. Az embereknek ma fel sem tűnik az, hogy mi-
lyen mértékben zsákmányolja ki őket a rendszer, amelyben
léteznek és amelyet kiszolgálnak. Alapértelmezettként fo-
gadják el az őket sújtó adórendszert, a banki uzsorakama-
tokat, a profit-orientált energia és közműszolgáltatást és az
összes egyéb terhet, amelyet a rendszer rájuk erőszakol
különböző hazug indokok alapján. Ezeket az általában
közgazdasági szakzsargonban előadott vagy humanista
eszmék mögé bújtatott indokokat az emberek jelentős ré-
sze nem is érti, nem fogja fel, nem látja át, csak egyszerűen
elfogadja, mint tényt azzal, hogy „ilyen a világ”. Mit tehet-
nék?-kérdezik ilyenkor. Hiszen a világot, a rendszert meg-
változtatni nem tudom – mondják. Ez igaz.Azonban mégis
tehetnek valamit. Egy olyan dolgot, amelyet egyetlen
hatalom sem tud megakadályozni legyen bármekkora had-
serege, rendőrsége, titkosszolgálata, vagy legyen az bármi-
féle érzékelésen túli gonosz hatalom. Az emberek gondol-
kodhatnak. Ezt csak Isten veheti el az embertől, de ezt
ritkán teszi meg. Itt megint muszáj félbeszakítanom ma-
gam. Hiszen arról beszélek, hogy a legfontosabb dolgok
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egyike, ha nem a legfontosabb, a gondolkodás. A helyes és
fontos dolgokon való gondolkodás, hiszen gondolkodni
sok mindenen lehet. De, ha minden determinált, ha min-
den úgy lesz, ahogyan azt Isten rendelte, akkor mi értelme
gondolkodni? – kérdezheti bárki joggal. Hiszen tök mind-
egy, min gondolkodom, úgyis arra jutok, amire Isten akar
terelni. És igen. Ez a kulcs. Itt bezárul a kör és visszatér-
hetnék az első könyvemben (Luciferzum) leírtakhoz, ahol
magával az emberi gondolkodás folyamatával is részletesen
foglalkoztam. Bár komoly tévedéseim is voltak ott, a lényeg
mégis benne van, és a sok torzításon keresztül is átégeti ma-
gát, hogy megláthasd. Tehát ha a gondolataink úgy szület-
nek, ahogyan ott leírtam, akkor egyértelműen és pontosan
megismerhetjük a módszert, hogyan működik az ember
akár negatív, akár pozitív szellemi vezetése. A gondolko-
dásán keresztül. Isten így vezeti, tereli a juhait és a gonosz
is a magáéit. A legtöbb embernek tehát megvolna a lehe-
tősége gondolkodni, ha nem a tévét nézné, vagy az aktuá-
lis akciókat, az izgalmas technikai újdonságokat, a legújabb
divatot, a bulvárhíreket, pletykarovatokat és így tovább. Ha
az ember értelmes dolgokon gondolkodik, analitikusan
szemlélődik a világban, akkor nem kell ahhoz zseninek len-
nie, hogy hamarosan felfedezzen bizonyos dolgokat. Olya-
nokat, amelyek nagyon nincsenek rendben és amelyek to-
vábbi gondolkodásra ösztönzik, további felismerésekhez
vezetik. Így lehet(ne) eljutni az Isten igazságához. Azt pél-
dául, hogy a dolgozó emberek havi jövedelmének a felét el-
veszik, így tehát az ember gyakorlatilag egy hónapból két
hétig ingyen, valódi rabszolgaként dolgozik, a legtöbben fel
sem fogják. És ezek az emberek meg vannak győződve ar-
ról, hogy ők szabadok. Még a testükkel sem rendelkezhet-
nek szabadon.Alig, hogy világra jön egy gyermek, azonnal
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elveszik az anyjától, vért vesznek tőle, kötelezően beoltják,
mindezt persze az ő érdekében. Ez az anyáknak is teljesen
természetes, eszükbe sem jut megkérdőjelezni a dolog in-
dokoltságát. Elhiszik a gyógyszergyárak által kreált sta-
tisztikai adatokat, ez a szokás, az előírás és kész. Később
rászoktatják az embereket a legális drogokra, nikotinra, al-
koholra, koffeinre, amelyek forgalmazásából az őket mér-
gező rendszer hatalmas hasznot húz. Ahogyan egyébként
az illegális drogok kereskedelméből is, csak azt titokban.

A gyógyszereknek nevezett mérgek terjesztésére ido-
mítják az orvostársadalmat, akik teljes odaadással és hittel
szolgálják ki az őket kiképző és beidomító rendszert. Min-
denki foglya a rendszernek, csak általában ezzel nincs tisz-
tában, de most vissza a szabad akarathoz ismét!

Az újkori sátánizmus atyja Aleister Crowley alapesz-
ményét így fogalmazta meg: „Tégy amit akarsz, és az lesz
majd a törvény.” Mi ez, ha nem a szabad akarat? Vajon,
akik oly lelkes hívei és tanítói a szabad akarat elvének,
azokban megfogalmazódik valaha az a gondolat, hogy
tulajdonképpen a sátáni eszmét hirdetik?

Ha tehát a predesztináció igaz, ha nincs véletlen, sze-
rencse és szerencsétlenség, ha minden az Isten tervének ré-
sze, akkor miben nyilvánulhat meg a szabad akarat? Ha
minden úgy történik, ahogyan Isten eltervezte, akkor mire
vonatkozik az, hogy szabad akaratot adott nekünk? Most
úgy látom, hogy a szabad akarat nem földi életünk törté-
néseinek befolyásolására vonatkozik, hanem kizárólag arra,
hogy Isten mellett, az Ő terve mellett döntünk, avagy ma-
gunk mellett. E szerint pedig helyesebb a szabad akarat e
formáját inkább szabad döntésnek vagy szabad választás-
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nak nevezni. Azt meglátásom szerint valóban mi döntjük
el eredendően, hogy Istent követjük e vagy a sátánt, aki az
önszolgálatra (így az ő szolgálatára) buzdít. Hiszen a sátáni
eszme a “tedd, amit tenni akarsz” eszméje. Ha erről le-
mondunk, és Isten útját választjuk, akkor látszólag valóban
feladjuk a szabadságunk, ám ez nagyon nem így van. Nem
az öntörvényűség a szabadság. Az öntörvényűség önszol-
gálat, rabszolgaság az ego hálójában. Egyre nagyobb vá-
gyaink hajszolnak bennünket, gyötörnek, kínoznak, hogy
beteljesíthessük őket, és ha végre sikerül, hát azonnal egy
újabb vágy lép a beteljesült helyébe, amelynek így már
nem is vagyunk annyira képesek örülni. Ez a hajsza pedig
vég nélküli és csak arra alkalmas, hogy teljesen felőrölje az
embert. Ezen felül, amint írtam is, ebben a világban egyéb-
ként sem tehetjük azt, amit csak akarunk, amit pedig meg-
tehetünk mégis, azt is csak ideig-óráig, amennyiben nem
illeszkedik a világ által ránk erőltetett szabályrendszerbe.
Ha tevékenységünk túllép ezeken a korlátokon, akkor le-
csap ránk a törvény keze és elnyerjük a ránk kiszabott
büntetést. Tehát az, amire a sátán buzdít, eleve nonszensz.
Nem működhet még akkor sem, ha megtagadjuk, megta-
gadtuk Istent, hiszen ez esetben a világ és az ego által ránk
kényszerített szabályok foglyai leszünk.Amennyiben azon-
ban elfogadjuk az Isteni vezetést, Isten szabályait választ-
juk, Aki ezeket a szabályokat a mi érdekünkben fektette le
és határozta meg számunkra éppen azért, hogy a valódi
szabadságban részesülhessünk, akkor el is fogjuk nyerni azt.
Isten szabályai megvédenek bennünket és mindenki mást
is, aki betartja azokat. Isten szabályai egy tökéletes szere-
teten, igazságon és békén alapuló világot eredményeznek,
ahol nincs félnivalója az igaz embernek. Ez a valódi sza-
badság, nem pedig az öntörvényűség, amely egy csapda.
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Csak az nem fogadja el Isten szabályait, aki maga akar
szabályokat alkotni.

Csak az nem fogadja el Istent, aki maga akar isten
lenni.

Azt látom, hogy az ember e világi élete nem azonos célt
szolgál az Istent keresők és az Istentől elfordult emberek
esetében. Míg az első tábor esetében a földi élet tulajdon-
képpen egy nevelési folyamat, utóbbiaknál ez a faktor hi-
ányzik, elmarad. Előbbiek általában számos megpróbálta-
táson keresztül jutnak el születéstől halálig, amely
megpróbáltatások erős befolyást gyakorolnak jellemükre,
gondolkodásmódjukra, világszemléletükre, új ablakokat
nyitnak önmagukra és az őket körülvevő világra. Az tisz-
tán látszik, hogy azok számára, akik Istent választották, vá-
lasztják, a földi út ritkán könnyű. Ha mégis könnyűnek lát-
szik, annak oka van. Bár, jobban megfontolva e kérdést,
azért azt látni kell, hogy az Istennel való szoros kapcsolat
egy idő után olyan vértet ad az ember lelkének, amelyről
a legdurvább támadások is lepattannak. Nemrégiben hal-
lottam egy szívsebész orvost beszélni a munkájáról, aki
egyébként mélyen hisz Krisztusban, és aki a hitét próbálja
összeegyeztetni azzal a tevékenységgel, amelyet ma is vé-
gez, de itt most nem ezért említettem meg őt. Hanem
azért, mert elmesélte, hogyan élte át orvosként, emberként,
apaként a tíz év körüli kislánya elveszítését. Döbbenetes és
megrázó volt látni, hallani ezt az embert erről beszélni.
Döbbenetes volt látni azt a belenyugvást és mély hitet, ami
ebből az emberből megnyilvánult. Az ő hite egy olyan -
mondjuk ki- durva próbának volt kitéve, amely sok em-
bert Isten ellen fordított volna, de ez az ember – bár ösz-
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szetört és szíve mélyéig megrendült – mégis Istenbe ka-
paszkodott, és elfogadva a döntését, Tőle kért és kapott tá-
maszt, végül pedig megnyugvást. Nos, ez egy olyan előny,
amely legyen bármilyen nehéz is az élet, csak azoknak lesz,
lehet osztályrésze, akik Krisztust követik. Az Istentől el-
fordult emberek ezzel szemben, mivel ez a világ jól passzol
hozzájuk, általában könnyebben boldogulnak, hiszen ez a
nekik megfelelő közeg. Jó érzékkel, ügyesen és otthonosan
lavíroznak a mocsokban, tökéletesen képesek kihasználni
a sok ocsmányságot, amelyet e világ felkínál számukra.
Korrupció, zsarolás, erőszak, cselszövés, megalkuvás, kép-
mutatás és még hosszan sorolhatnám a nekik igen testhe-
zálló eszközöket és módszereket, amelyek biztosítják si-
kerességüket ebben a közegben. Az igaz és tiszta ember itt
nehezen boldogul. Ezért tűnik úgy sokak számára, hogy az
Isten igazságtalan. Mert nem lopni, csalni, hazudni ta-
nítja az embert, amely készségekkel pedig itt jól operál-
hatna, érvényesülhetne. Persze az Isten azért óvja és segíti
az övéit. Ám nem úgy, hogy lottómilliárdossá teszi, hiszen
azzal csak tönkretenné az embert. Furcsán hangzik ez? Pe-
dig igaz.A sok pénz a legtöbb esetben kiforgatja az embert
önmagából.Aki gazdag, az általában azonnal a többség fölé
emeli magát, hiszen neki több van, ezért ő is több – gon-
dolja. Isten módszere más. Terhet tesz az emberre, mert te-
her alatt nő a pálma. A megpróbáltatásokban fejlődik a lé-
lek. De Isten sosem terheli túl az embert. Mindenkire
csak annyit tesz, amennyit az adott ember képes elhordani,
amennyivel képes megbirkózni. Ezt értem nevelés alatt.

Nem beszéltem még egy, illetve esetemben igen sok, szá-
momra igencsak megrendítő erejű bizonyítékról az eleve el-
rendeléssel kapcsolatban, amelyek sziklaszilárd alapot nyúj-
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tanak ebben való meggyőződésem számára. Nem tudom ki,
hogy van ezzel. Nyilván minden egyes ember élete tele van
élményekkel, fordulatokkal, jókkal-rosszakkal vegyesen. Ta-
nulságokkal, amelyekből vagy jutott valamilyen következ-
tetésekre vagy nem. Vagy ilyenre vagy olyanra, rosszabb
esetben semmilyenre.Vessünk egy pillantást az én utamra!
Persze itt nem teregetném ki a szennyest minden részleté-
ben, jó hosszú madzag, vagy inkább drótkötél kellene hozzá.
Azonban azt látnom kell, hogy az életem másra sem volt jó,
mint arra, hogy felismerésekre sarkalljon, gondolkodásra
bírjon. A legnagyobb mélységekből elképesztő magassá-
gokba jutottam, le-fel száguldott velem a hullámvasút. Tel-
jesen hihetetlen és valószínűtlen, megmagyarázhatatlan
fordulatokat vett az életem a legváratlanabb pillanatokban.
Ha valaki esetében érvényes az, hogy „az élet a legnagyobb
rendező”, akkor én ennek iskolapéldája vagyok. Leírtam
már a történetem máshol, ha olvastad, nagyjából tudod
miről beszélek, ha nem, hát fogadd el, hogy így van. Visz-
szatekintve„pályafutásomra”, amelynek ki tudja éppen mely
részén tartok, nagyon érdekes felismerni és megérteni az
egyes összefüggéseket. Látom, hogy mi hova vezetett, mi mi-
ért történt. Sok olyan döntést „hoztam” életem során, ame-
lyek látszólag irracionálisak voltak, sőt olyanokat is, ame-
lyeket akkor végképp nem értettem, nem tudtam értelmes
magyarázattal szolgálni velük kapcsolatban. Döbbenetes,
amikor az ember szembesül azzal a felismeréssel, hogy még
önmagát, a saját viselkedését sem érti bizonyos élethelyze-
tekben. Talán volt ilyesmi élményed neked is talán nem, hi-
szen mindenki más úton halad még akkor is, ha egymás
mellett és egy irányba. Nem szándékozom tehát elmerülni
a részletekben, de azért leírok egy nagyon idevágó esetet,
amelyet még soha nem írtam le sehol.
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Feleségemmel együtt, mindketten vezető beosztásban
dolgoztunk. Nagyon határozott elképzelésünk volt az élet-
ről, a világról, önmagunkról és úgy egyáltalán mindenről,
amely dolgokról az ember véleményt formálhat. Nagyon jól
éltünk, dinamikusak, kemények voltunk, a szó minden vo-
natkozásában. Azért mondom ezt, mert fontos szerephez jut
ez a tény történetünkben. A keménységhez és a határo-
zottsághoz az is hozzá tartozott, hogy bárkinek vagy bár-
mire a legcsekélyebb feszengés nélkül képesek voltunk ne-
met mondani függetlenül attól, hogy ez milyen
következményekkel járt akár ránk, akár másra nézve. Egy
szó mint száz, óriási lendülettel söpörtünk át azokon az éve-
ken, tökéletesen meggyőződve afelől, hogy mi irányítunk
mindent magunk körül. Ebben az állapotunkban ért ben-
nünket egy egyszerű, hétköznapi helyzet, amely egy ingat-
lanvásárláshoz kapcsolódott. Lakásból házba akartunk köl-
tözni éppen és hosszas keresgélés után eljutottunk egy
ingatlanhoz, amely bár mindkettőnknek tetszett, azonnal
látszott alkalmatlansága arra, hogy ideális otthonra leljünk
benne. Ettől függetlenül nem mondtunk nemet, sőt tár-
gyalni kezdtünk a tulajdonossal.A dolog végül odáig jutott,
hogy szerződés készült miközben egész idő alatt pontosan
tudtuk, hogy nem kell a ház, nem fogjuk megvenni azt. Egy-
szerűen képtelenek voltunk nemet mondani, pedig ennél
ezerszer keményebb helyzetekben is szemrebbenés nélkül
megtettük ezt számtalan esetben. Itt valahogy mégis kép-
telenek voltunk erre. Ráadásul mindketten. Sosem felej-
tem el, mentünk az ügyvédhez, ahol várt az eladó fél és csak
néztünk egymásra a kocsiban, hogy mi történik. Döbbene-
tes volt! Ma is az. Egyszerűen nem voltunk a magunk urai,
de ezt akkor még nem értettük. Végül ott ültünk szemtől
szemben és nem voltunk képesek az ember szemébe mon-
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dani, hogy köszönjük, de nem vásároljuk meg a házát. Ott
ültünk porig égve, szemünket lesütve és nem bírtunk ki-
nyögni semmit.Az ügyvédnek kellett elmondani mi a hely-
zet. Az eladó a helyzethez képest jól reagált, de ő is meg-
döbbent (joggal), nem értette, miért vittük idáig a dolgot.

Mi sem értettük és az ügyvéd sem. Végül az emberünk
dühösen távozott, mi pedig megsemmisülve hazakullog-
tunk és megpróbáltuk elfelejteni az esetet. Közös életünk-
ben sem ezelőtt sem ezután nem fordult elő ehhez hasonló,
illetve ennyire feltűnő jelzésértékkel bíró eset. Ami akkor
és ott történt, örökre nyomot hagyott bennem és komoly
tanulsággal szolgált, igaz csak hosszú évekkel később vol-
tam képes megérteni a történteket. Nyilván sokan vannak,
akik életében történtek ehhez hasonló érthetetlen epizódok,
de ezeket az emberek inkább bagatellizálni, elfelejteni, el-
temetni igyekeznek magukban, ahogyan mi is tettük akkor,
sem mint inkább elemezni és megpróbálni levonni a be-
lőlük levonható tanulságokat, következtetéseket. Azonban
velem történtek más, ennél sokkal „durvább” esetek is,
amelyeket már nagyon nehéz, sőt, azt kell mondjam lehe-
tetlen lett volna megmagyarázni e világi érvekkel, e világi
ismereteink alapján. Ha akaratodon kívül, teljes bizonyos-
sággal tudva azt, hogy ha rajtad múlik, ha te döntesz, ak-
kor sosem tennéd meg, mégis elkövetsz egy dolgot, olyan
súlyosat ráadásul, amelynek könnyedén akár szó szerint
végzetes következménye lehet mind rád, mind másra nézve,
de elköveted mégis ezt a dolgot, amely pedig olyan követ-
kezménnyel jár, amely szinte lehetetlen és tökéletesen hi-
hetetlen. Amely az egész életed romba dönti, de csodák so-
rozatai folytán mégis „megúszod” te és a másik fél is a
végzetes következményeket.Amikor visszanézve bizonyo-
san tudod, hogy ott és akkor valaki kicsavarta a kezedből
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a kormányt, akkor el kell gondolkodnod azon, hogy „mi fo-
lyik itt”. Ha később meglátsz olyan dolgokat, amelyekről
egyébként pontosan tudod, hogy nem láthatnád, ha az éj-
szaka közepén mély álmodból felriadva, ágyadból kiu-
gorva, álló helyzetben egyszer csak megbénulsz, azt érzed,
hogy a tested mint egy darab kő vesz körül, amellyel kép-
telen vagy bármit is kezdeni, emellett pedig egy idegen test,
amelyet nem látsz – csak érzed azt – akar befurakodni mel-
léd vagy a helyedre, elfoglalva azt a testet, amelyről egészen
addig úgy hitted te magad vagy az, akkor kérdések fognak
megfogalmazódni benned mindazzal kapcsolatban, amit
addig hittél vagy gondoltál arról világról, amely körülvesz
téged. Ha pihenés közben egyszer csak azt tapasztalod,
hogy az érzékelt tested nem ott van, ahol a fizikai tested
hagytad és ahol egyébként pontosan tudod, hogy az most
is fekszik, ha ilyen dolgokkal szembesülsz, óhatatlanul át fo-
god értékelni a világot magad körül. Óhatatlanul el fogsz
kezdeni keresni, megpróbálni magyarázatot találni a veled
megesett történésekre. Ha észnél vagy, nem világi (orvosi)
segítséget fogsz kérni, hanem oda fordulsz, ahonnan való-
ban várhatsz valós és hatékony segítséget. Hiszen a világi
orvoslás például a velem megtörtént esetek többségét eleve
kizárja és lehetetlennek tartja. Milyen segítséget remél-
hetnék hát tőlük? Gondolom sejted milyet. A velem meg-
történt eseteket én egyébként sem orvosi esetnek tartom,
bár tudom, minden bolond azt állítja magáról, hogy telje-
sen normális :) Maga az a folyamat, ahogyan például az írá-
saim megszületnek, számomra már ez is tökéletes meg-
győzőerővel bír arra nézve, hogy van egy felsőbb akarat,
amely beavatkozik és irányít. Minden egyes munkám ese-
tében először a cím és a kész borító képe jelenik meg az el-
mémben. Látom a könyvet, ahogyan egy ember meglátná

��



azt a könyvesbolt kirakatában. Ezzel egy időben nagyjából
az is megfogalmazódik bennem, hogy körülbelül mi lesz a
tartalom, de ez ekkor még nagyon képlékeny és hiányos. El-
készítem a borítót, majd leülök és írni kezdek. A tartalom
pedig jön. Nem kell gondolkodnom, nem tervezgetem,
hogy mi következzen, egyszerűen írom, ami eszembe jut,
az eredmény pedig egy könyv lesz, amely általában néhány
hét alatt elnyeri végleges formáját. Elképesztő. Számos ese-
tet sorolhatnék még fel a saját történetemből, amely meg-
lepő, hihetetlen vagy egyszerűen csak irracionálisnak tűnő,
de ez a könyv nem erről szól. A lényeg az, hogy észre kell
venni ezeket a jeleket és meg kell érteni azt, hogy mire ta-
nítanak bennünket, hiszen azt alapvetésként kezelhetjük,
hogy Isten semmi olyat nem hagy megtörténni velünk,
amelyre ne lenne nyomós oka. Most pedig térjünk vissza
oda, hogy mi értelme van az ember életének, ha nem ő a
döntéshozó abban! Ha a hajót amelyen utazik, nem ő di-
rigálja, hanem csak utas azon.

Feljebb írtam, hogy meglátásom szerint kétfajta cél lé-
tezik. Az Istent kereső ember élete egy nevelési folyamat,
amely végén alkalmassá válik arra, hogy elfoglalhassa a
neki szánt helyet Isten országában. Bár ezt több helyen ki-
fejtettem már, itt is hozzáfűznék ehhez pár mondatot és egy
igét. Ugye a fizikai élet, ez a néhány évtized, amelyet itt e
földön így vagy úgy eltöltünk, még fizikai szempontból is
jól megkülönböztethető szakaszokra osztható fel.

Úgy, mint gyermekkor, tizenéves, fiatal, felnőtt, érett, és
végül az öregkor. Minden egyes szakasznak megvannak a
maga jellemzői. Ha azt mondom tini, rögtön tudni fogod,
hogy miről beszélek. Hogy az a tizenéves gyermek éppen
milyen problémákkal küzd, mik azok a dolgok, amelyek le-
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ginkább foglalkoztatják és így tovább. Ezeken a periódu-
sokon minden egyes ember nemtől függetlenül átmegy, rá-
adásul ha van gyermeke, még külső szemlélőként is ala-
posan megfigyelheti ezeket az életszakaszokat. Nos, a fizikai
élet végére az öregkor, vagy aggkor jutott. Sokan félelem-
mel vagy undorral, utálattal gondolnak erre az életsza-
kaszra, pedig mint az összes többinek, ennek is megvan a
maga szerepe és értelme, sőt normális esetben a szépsége
is. Az idős ember, amennyiben – a világ minden törekvése
ellenére – sikerült megőriznie szellemi épségét, földi
pályafutásának legmagasabb szellemi fokán ekkor áll. Itt a
legbölcsebb, a legtapasztaltabb, a legérettebb, a legmeg-
fontoltabb egyszóval minden pozitív emberi (szellemi) tu-
lajdonságának a legjavát itt birtokolja. Eltávolodott a fizi-
kai világ által kínált csábításoktól, ezek már nem képesek
olyan vonzalmat gerjeszteni benne, mint korábbi életsza-
kaszaiban. Azért fontos ez, mert az ember azt a szellemi
színvonalat, amellyel átlépi a fizikai létezés határát, odaát,
otthon már nem lesz képes fokozni, megváltoztatni. Oda
fog kerülni, ahova a legmagasabb szellemi színvonala (frek-
venciája), szellemi tisztasága (vagy alantassága) őt pozici-
onálja. A szellemi világban a hasonló a hasonlóhoz von-
zódik. Menny vagy pokol. Oda mész ahova illesz. Nem
véletlenül törekszik e világ (annak helytartója) arra, hogy
az emberekből idős korukra magatehetetlen idiótákat, fi-
zikai és szellemi nyomorékokat gyártson. A drogok, mér-
gek, élelmiszarok, gyógyszarok, a televízió és az agymosás
többi módja meglehetősen hatékony eszközök e céljainak
elérésében. Mire az ember megéri (ha megéri egyáltalán)
az öregkort, jó eséllyel csupán egy roncs lesz, akinek elvi-
leg megváltás a halál. Pedig Isten szándéka nagyon nem ez
volt. Tehát az Istent kereső ember élete egy nevelési folya-
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mat, amely során végül eléri a legmagasabb szellemi tisz-
taságot és szintet, amelyet csak elérhet. Ez a legfontosabb
célja itteni létünknek. Hogy megtisztuljunk és megtaláljuk
a helyes utat.

„Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útában
találtatik.”

Persze a tökéletes megtisztulás itt a földön nem lehetsé-
ges. Egonkat, démonainkat nem tüntethetjük el tökéletesen,
hiszen azok ehhez a világhoz tartoznak, ám annak ellenére,
hogy rengeteget ártanak nekünk, egyfajta pozitív szolgá-
latot is ellátnak mellettünk. Hiszen gondoljunk csak bele!
Ha nem lenne bennünk a legcsekélyebb önzés sem, akkor
sosem jutnánk a zöldségesnél a sor elejére, hiszen min-
denkit állandóan magunk elé engednénk.Azt mondanánk,
hogy a másik fontosabb, mint mi, álljon tehát elénk a sor-
ban. Ilyen a tökéletes önzetlenség, ami ebben a világban
életképtelenné tenne bennünket. Ennyi tehát az egyébként
gonosz, negatív erő pozitív aspektusa. De ennek ára van.Az,
hogy mindenképpen hat ránk negatívan is. Kire kevésbé –
kire jobban, ezt az Isten dönti el. Isten dönti el, hogy sze-
mély szerint, kinél mennyit enged meg a gonosznak, amint
Jób esetében is láthattad.

Ám, amikor hazamegyünk, ezek a démonaink (egoink)
leválnak rólunk, hiszen oda nem kísérhetnek el bennünket,
ahová megyünk. Miután pedig megszabadulunk ezek bű-
völetéből, a szemfényvesztéstől, amelyet egész életünkben
kifejtettek tudatunkra, hirtelen meglátjuk az igazságot.Azt
akik, amilyenek valójában voltunk. Pőrén állunk, minden
álca és mesterkéltség nélkül az Isten színe elé. Nem tudjuk
leplezni és eltagadni azokat a dolgokat, amelyeket megtet-
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tünk életünk során. Ezért van az, hogy sokan már, még itt,
a halálos ágyukon meghasonlanak önmagukkal.Amikor el-
kezdenek tisztán látni a viselt dolgaik vonatkozásában.
Ám akkor már késő.Az már az igazság egy megelőlegezett
pillanata számukra. De az igaz emberek ennek nagyon
örülhetnek, hiszen az ő földi életük, igaz Isten által segített,
de mégiscsak egy folyamatos küzdelem volt a bennük la-
kozó, őket kísértő és szünet nélkül csábító gonosszal szem-
ben, amely küzdelmet a gonosz ekkor végleg elveszíti ve-
lük szemben. Az igaz emberek ekkor megtisztulva és
megkönnyebbülve mennek haza. Ez a cél.

A másik típusú élet azoknál az embereknél következik
el, akik elfordultak Istentől. Ám az ő életük sem értelmet-
len és céltalan. Isten minden rosszból képes jót alkotni, a
rosszat jóra használni. Ezeknek az embereknek az életét is
felhasználja e célból valamilyen módon. De nem ez a lé-
nyeg. A lényeg az, hogy ezeknek az embereknek az életében
hagyja megtörténni azokat a fejleményeket, amelyek oka
ezen emberek öntörvényűsége. Hagyja, hogy a dolgok ki-
fussanak oda, ahova az Istentől elfordult ember futtatja azo-
kat. Azaz hagyja, hogy ez az ember megegye a levest, amit
főzött. Isten ezen a földön hagyja megtörténni a rossz dol-
gokat, hagyja a gonoszt gonosznak lenni, persze nem a vég-
telenségig, hiszen ha nem szabna határt a gonosznak, ak-
kor a földi pokol már régen nem lokális, hanem általános
jelenség lenne. Az Úr egy gyönyörű példázatban fogal-
mazta meg ezt az igazságot:

„Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a ki az ő
földébe jó magot vetett; De mikor az emberek alusznak

vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete a búza közé, és
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elméne. Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt
terme, akkor meglátszék a konkoly is. A gazda szolgái pedig
előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot
vetettél-e a te földedbe? honnan van azért benne a kon-
koly? Ő pedig monda nékik: Valamely ellenség cselekedte

azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy
elmenvén, összeszedjük azokat? Ő pedig monda: Nem. Mert

a mikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a
búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjjön

mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom
majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és

kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarít-
sátok az én csűrömbe.”

E Krisztusi példázat tehát gyönyörűen és szemléletesen
lemodellezi a valót. Az Isten megteremti teremtményeit.
Mindet jónak szánja. Ám eljön az ellenség (sátán) és meg-
rontott magokat vet a jó magok közé. (Tehát a magok már
megrontott állapotukban kerülnek elvetésre a földbe
(földre), sátánnak már ezt megelőzően, még a földre kerü-
lésük előtt meg kellett rontania őket.) Amikor pedig a nö-
vények kiserkennek e földön, meglátszik, hogy van jó és
rossz is közöttük.Az angyalok megkérdezik Istent, hogy ki-
pusztítsák-e a rossz növényeket (konkolyt) a földről? Isten
azonban megfékezi őket azzal az indokkal, hogy netán ál-
dozatul esne valaki a jók (búza) közül is.Azt mondja Isten,
hogy majd a végén, az aratáskor szétválogatják a termést,
a rosszat megsemmisítik, a jót pedig begyűjtik Isten „csűr-
jébe”. Elég világos beszéd. Hagyja tehát a gonoszt is tenni
a dolgát. De miért van erre szükség? Azért, mert az igaz-
ságnak (jónak is rossznak is) be kell teljesednie, hogy az íté-
let végül igazságon alapuljon. A dolgoknak meg kell tör-
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ténniük, ahogyan ez a jelenések könyvéből is pontosan ki-
derül:

„És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent
és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi
vérünkért azokon, a kik a földön laknak? Akkor adatának

azoknak egyenként fehér ruhák; és mondaték nékik,
hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, a míg beteljesedik

mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyjokfiainak
száma, a kiknek meg kell öletniök, a mint ők is megölettek.”

Tehát muszáj megvárni míg megfő a leves, csak akkor le-
het megenni. Elég profán hasonlat, de pontos. Végül min-
den egyes ember, amikor hazamegy földi élete lezárultakor,
oda kell, hogy álljon majd Krisztus ítélőszéke elé. Sokan
nem hisznek ebben, de lesz idő, amikor ezek majd nagyon
fogják sajnálni hitetlenségüket.

„Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk
a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék
a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy

gonoszt.”

Krisztus ítélőszéke előtt pedig nem lehet sem hazudni,
sem megváltoztatni azokat a dolgokat, amelyeket egykor el-
követtünk. Nem lehet már szépíteni, bármennyire is sze-
retné az ember. Krisztus a bíró, Ő mondja ki az ítéletet rád.
Azért Ő, mert az Atya Neki adta az ítélet jogát. Azért Ő,
mert Ő az igazságos bíró. Hiszen mindent tud, sőt! Mint
ember, a legnehezebb kísértéseket, kínzásokat, megalázta-
tásokat viselte el. Olyanokat, amilyeneket az előtte álló,
ítéletre váró ember jószerével elképzelni sem tud. Senki
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sem mondhatja azt Krisztusnak, hogy „te azt honnan tu-
dod, hogy nekem milyen nehéz volt. Te csak itt ültél, is-
tenkedtél, míg én odalent kínlódtam.” Ez a lufi kipukkant,
nem működik. Krisztusnak volt a legnehezebb minden
valaha a földön élt ember közül. Mindent tud az emberi
szenvedésről és megpróbáltatásokról. És egyébként is min-
dent tud, mivel Ő az Isten.Az Atya Neki adott minden ha-
talmat mennyen és földön. Tehát Ő az egyetlen igaz bíró,
akinek az ítélete megfellebbezhetetlen és megkérdőjelez-
hetetlen. Itt visszakanyarodnék még egy szóra a predesz-
tinációhoz és a szabad akarathoz.A predesztináció tana tu-
lajdonképpen csak egy nagyon elvont teológiai tétel. Egy
olyan tézis, amelyet képtelenség minden kétséget kizáróan
bebizonyítani. Nagyon nagy nevek fogadták el tényként a
jelenvalóságát, míg mások, hasonlóan nagy nevek, ellene
érveltek.A predesztináció tana az a teológiai tétel, amely fe-
lől az igazságot legkorábban akkor tudhatjuk meg, amikor
majd hazamegyünk. Csupán hitünk lehet vele kapcsolatban
mellette vagy ellene. Ezt mindenkinek magának kell hely-
retennie magában, amennyiben foglalkoztatja ez a tan. A
szabad akarat ezzel szemben egy valós illúzió. Olyannyira
az, hogy akár azt is gondolhatjuk, rendelkezünk vele. Ha
pedig ezt gondoljuk, hát tegyünk úgy, hogy az Isten útját,
Jézus Krisztust választjuk! Olcsó kifogás lenne azt állítani
majd otthon, hogy „de hát Uram, én úgy hittem, minden
eleve el van rendelve, ezért hát nem próbáltam meg a Te
utadon járni, hisz tudtam, úgysem lehet másként, mint
ahogyan lett”. Ha a szabad akaratban, így a szabad válasz-
tásban is hiszel, akkor úgy kell látnod, hogy van lehetősé-
ged saját magadnak dönteni. Ha pedig a predesztinációban
hiszel, akkor szükségszerűen hinned kell Istenben is, hiszen
kizárólag az egy Élő Isten lehet az, akinek hatalmában áll

��



egy ilyen grandiózus terv megalkotása és véghezvitele. A
nettó helyzet az, hogy minden értelmes embernek Istenre
kell tennie a voksát, amennyiben képes felfogni és érdem-
ben végig gondolni azt a logikai sort, amelyet előző és je-
len írásom ide vonatkozó fejezeteiben végigvittem.
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A vallásokról

Amint könyvünk előszavában is szóltam erről, ma a
bolygónk teljes populációjának hitvilágát uraló nagy val-
lások, e népesség legalább háromnegyedének, úgy öt-hat-
milliárd embernek nyújt valamiféle metafizikai kapcsola-
tot az érzékelésen túli világ felé.

E vallások ezeknek az embertömegeknek a világról al-
kotott képét, véleményét tökéletes mértékben meghatároz-
zák és befolyásolják. A fennmaradó kisebbség hite pedig
megoszlik a sok ezer különféle vallási szekta és az ateizmus
hívei között. Nem nehéz belátni azt a tényt, hogy mivel e ha-
talmas tömegeket elhitető vallások tanításai között számos
esetben, sőt akár minden tanításukat tekintve is gyökeres
különbségek, nézeteltérések vannak, sok hamis tanítás kell,
hogy legyen ezekben. Hiszen mind nem lehet igaz, ameny-
nyiben teljesen mást tanítanak egymáshoz képest.A legjobb
esetben is csak egy lehet az igaz hit. A legjobb esetben. Én
azonban azt mondom, hogy egyik sem az. De ne szaladjunk
ennyire előre, hiszen egy ilyen súlyos állítást illik megfelelő
alapokra állítani, mielőtt kijelenti az ember e meglehetősen
radikálisnak ható nézetét. Odáig tehát bizonyosak lehe-
tünk a legtöbb vallás hamisságát illetően, hogy mindnek
nem lehet igaza, ha mást és mást tanítanak. Nem lehet igaz
egyidejűleg a kereszténység is és a buddhizmus is. Vagy a
hinduizmus és az iszlám. Ha az egyik igaz, akkor a másik tel-
jes egészében hazugság és tévtanítás, tévhit. Márpedig e té-
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nyek alapján már most kijelenthetjük, hogy emberek mil-
liárdjai járnak tévúton hitüket tekintve. Ez bizonyos. De ha
így van, akkor vajon melyik az igaz hit? Melyik az a vallás,
amely az igazságot tanítja híveinek? Nézzük csak meg, mi
a kínálat! Ha minden egyes vallást, felekezetet, szektát fi-
gyelembe szeretnék venni ebben a felsorolásban, akkor va-
lószínűleg sosem érnék listám végére arról nem is beszélve,
hogy a legtöbbnek hírét sem hallottam soha. Annyi vad-
hajtás nőtt ki a nagy vallásokból az eltelt évezredek során,
hogy ezek számát még csak meg sem lehet becsülni.A hin-
duizmus példának okáért annyira változatos és árnyalt hit,
hogy akár faluról falura más lehet az emberek hite követői
között, pedig ők mindannyian hinduk. Faluból pedig akad
néhány Indiában. Ezt tehát meg sem kísérelem. Megelég-
szem itt annyival, – mondanivalóm lényegének megvilágí-
tásához ez is bőven elégséges lesz –, hogy a legnagyobb val-
lásokat bemutatom és ezáltal egymással összevethetővé
teszem tanításaikat. Ez sem kis feladat. A legnagyobb val-
lások világunkban a hinduizmus, a buddhizmus, a kínai uni-
verzizmus, a kereszténység és az iszlám. De még ha nem is
vesszük figyelembe ezek számtalan vadhajtását, akkor is
meg kell említenünk legmarkánsabb irányzataikat, hiszen
általánosan elmondható mindegyikről, hogy egyik sem tel-
jesen egységes. Dogmatikájukat tekintve (már amennyi-
ben van nekik) jelentős eltérések mutatkozhatnak még leg-
főbb irányzataik esetében is. Ilyen például a kereszténység
esetében a katolicizmus és a reformáció ellentéte, de említ-
hetném a buddhizmuson belül a kis és a nagy szekér isko-
lájának tanításai között fennálló nézetkülönbségeket, vagy
az iszlámon belül a siíta-szunnita ellentétet is. Nézzük meg
tehát sorjában, mit is tanítanak híveiknek e hatalmas tö-
megbázissal bíró vallások!
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A hinduizmus

A hinduizmus, vagy egy későbbi módosulása után bráh-
manizmus India központi vallása. Eredete tulajdonkép-
pen homályba vész, hiszen kutatói állítása szerint két for-
rásból ered, amely két forrás egyike mára pontosan már
nem azonosítható be.Az egyik ilyen forrás szerintük az In-
diát úgy Krisztus előtt kétezer évvel meghódítani kezdő
árja népek szellemi befolyása, míg a másik az ezen a terü-
leten élő őslakosság szellemi kincse volt. De, hogy ponto-
san kik éltek valójában ezen a területen, milyen népek le-
hettek ezek az árják által leigázott őslakosok, arról csak
feltételezéseik vannak. Mindenesetre azt feltételezik a fel-
tárt régészeti leletek alapján, hogy ezek az Indus-vidéki kul-
túrák igen fejlett, magasrendű társadalmi struktúrával és
kultúrával rendelkeztek. Talán legjelentősebb nyomuk a hu-
szadik század derekán feltárt Mohendzsodaro városa,
amely máig fennmaradt lenyomata és ékes bizonyítéka e
népek magas szintű fejlettségének. Tőlük eredeztetik a mai
hinduizmusban is fellelhető fallosz kultuszt, a termékeny-
ségistennők, a szent állatok (bika, tehén, elefánt, kígyó,
krokodil), és egyes szent jelképek tiszteletét, mint például
a szvasztika azaz a horogkereszt. Az árják egyértelműen
nem voltak kultúrájukat tekintve ilyen magas színvonalon,
azonban katonai erejüket tekintve sokkal nagyobb poten-
ciállal bírtak, mint az őslakosok. Rövid idő alatt teljesen le-
igázták és beolvasztották az ott élő népeket, akik beolva-
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dásuk során átvették az árja kultúra elemeit is. E szellemi
kincs legfőbb tanúja a Védák (szent tudás), amelyek a mai
hinduizmus, bráhmanizmus legfőbb alapkövei. A Védákat
eredetileg több ezer éves, egyértelműen nem földi eredetű
szövegeknek tartották, de mára bebizonyosodott, hogy a
legrégebbi, az úgynevezett Rigvéda keletkezése sem te-
hető Krisztus előtt másfél évezrednél korábbra. Vannak
azonban olyan álláspontok is, amelyek még ezt az idő-
pontot is erősen túlzónak tartják, és a Rigvéda keletkezé-
sének korát i. e. ���� és ��� közé datálják. Mára a teljes vé-
dikus irodalom lényegi részét tekintve kijelenthető, hogy
mintegy két évezred alatt, i. e. ���� és i. sz. ���� között szü-
letett meg.Ahogyan azonban a leigázott őslakosság hitét je-
lentősen befolyásolta az árják hozománya, ugyanúgy az ős-
lakosság hite is jelentős befolyást gyakorolt az árják
hitrendszerére. A Védákat tanulmányozó papok maguk is
elkezdték bővíteni a védikus irodalmat, és ezek az iratok
lassan olyan jelentőségre tettek szert, hogy tanításaikat
egyenértékűnek fogadták el a Védákéval. Ezek lettek az
úgynevezett upanisadok, azaz titkos tanok. Ezekben az
iratokban jelentek meg például a reinkarnációval kapcso-
latos tanítások is. Az első upanisadok megjelenése i. e. ���
körüli időpontra tehető.A védikus korszak ekkor átadta he-
lyét egy újabbnak, amely a védikus főistenek tiszteletének
meggyengülésével és az addig kevésbé hangsúlyos istenek
kultuszának megerősödésével járt együtt. Ezek az új főis-
tenek, amelyek ma is a legnagyobbak az összes közül
Brahmá,Visnu és Siva. Brahmának a látható világ megfor-
málását tulajdonítják. Nem a teremtését, hiszen úgy tartják,
hogy a már meglévő, jelenlévő anyagból gyúrta össze azt.
Brahmának e fontos szerepe ellenére még nagyobb hatal-
mat ruháztak Visnura és Sivára.Visnut tartják a világ fenn-
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tartójának. Benne ölt testet a világ fennmaradásának elve.
Amikor az emberiséget az a veszély fenyegeti, hogy a go-
nosz hatalmak erkölcsi pusztulásba döntik, olyankor ő je-
lenik meg emberi vagy állati alakban úgy, mint hal, tek-
nősbéka, vadkan, ember-oroszlán hibrid (!), törpe, Rama,
Krisna, hogy megmentse az embereket és a világot, a jö-
vőben pedig mint Kalki lép majd fel, hogy helyreállítsa a
jogrendet.Visnu mellett a hinduk legnépszerűbb istene ma
Siva „a kegyes”. Védikus előképe Rudra, a félelmetes íjász,
aki a betegségeket küldi, és terjeszti. Ezzel az árja istennel
azonban egy előárja természetisten olvadt össze, a nem-
zőerő megszemélyesítője, akit a linga (fallosz) képében
tisztelnek. Ily módon Siva egyszerre jelképezi a mindenség
teremtő és pusztító erőit. Szellemivé változva a nagy asz-
kéták előképeként jelenik meg, aki önsanyargatással úrrá
lesz a világon, és ezzel új szellemi létet teremt, üdvözítőként
kegyesen elhozza az ember számára a megváltást.

A tehát e két fenti forrásból származtatott vallás azóta is
egy képlékeny, folyamatosan fejlődő és változó, pulzáló,
ezerszínű, tényleges és nagyon határozott dogmatikát nél-
külöző hitrendszerré vált. Fejlődésének következő lényeges
állomása úgy Krisztus előtt ezer környékére tehető, amikor
az árják benyomultak a Gangesz környékére, és ott, mint
uralkodó réteg letelepedtek ráerőszakolva hatalmukat az ott
élő népekre. Hogy ezt a hatalmat és előjogaikat tartósan be-
biztosítsák, megalkották a hinduizmust ma is meghatározó
kasztrendszert. E kasztrendszer csúcsára, a felső két kaszt
rendjébe sorolták be önmagukat.A legfelsőbb kaszt a papok
azaz bráhmanák kasztja, amiből a bráhmanizmus elnevezés
ered. Az ő kizárólagos joguknak tartották fent a Védák ta-
nulmányozását és tanítását.Azt állították magukról, hogy ők
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az emberi nemnek a legmagasabb rendű képviselői, mert ők
kizárólag szellemi dolgokkal foglalkoznak. Különféle táp-
lálkozásra, társadalmi érintkezésre vonatkozó szigorú elő-
írások megtartásával óvták és óvják ma is testüket a fizikai
és rituális tisztátalanságtól. Ők azok – mondják ma is ma-
gukról – akik adományokért, busás fizetségért és mindent
felülmúló tiszteletért cserébe képesek közbenjárni a hozzá-
juk fordulók érdekében, és akik olyan hatalommal bírnak,
hogy rituáléik és szertartásaik segítségével még az istenek-
nek is parancsolhatnak, és akik e kultikus cselekményeket
kizárólagos joggal végezhetik. E tekintetben tehát még az is-
tenek fölé is emelkednek hatalmukat tekintve, egyfajta isteni
kaszttá emelkedve. Innen ered tehát a bráhmanizmus, mint
hit, amely ma már lényegét tekintve azonos a hinduizmus-
sal, attól semmilyen szempontból nem választható el, egy-
szóval teljes mértékben azonos azzal.

A kasztrendszer rangsor szerint következő, egy szinttel
alacsonyabb foka a harcosok (ksatriják) rendje, akik a tár-
sadalmi rend védelmét hivatottak ellátni. Ez a kaszt adta a
királyokat is. E rend elsősorban testi dolgokkal foglalkozik.
Nincsenek olyan szigorú szabályoknak alárendelve, mint a
papok kasztja. Például ehetnek húst. A bráhmanákkal el-
lentétben ők nem kapnak adományokat az alacsonyabb
rendű emberektől szolgálataikért cserébe, ezért a fennma-
radásukhoz szükséges javakat vagy erőszakkal, vagy
dézsma, adók formájában kell megszerezniük. A papi és a
harcos renddel ellentétben a tulajdonképpeni dolgozó, ala-
csonyabb rangú harmadik kasztot a vaisják alkotják. Ál-
lattenyésztéssel, földműveléssel, kereskedelemmel, iparos-
kodással foglalkoznak, ebből tartják fent magukat. E három
felső kaszt tagjai különleges beavatási szertartás révén úgy-
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szólván másodszor is megszületnek ezert „kétszer szüle-
tettek”-nek nevezik őket. Szemben állnak az összes többi
emberrel, akik nem részesülnek abban a szentségben, amely
egyedül jogosít fel a Védák tanulmányozására. Ezek az
úgynevezett sudrák, az indiai társadalmi rendszer negye-
dik rendje, akik a kétszer születetteknek szolgálnak oly
módon, hogy a legkülönfélébb, „tisztaság” szempontjából
különbözőképpen értékelt foglalkozásokat űznek. Azok,
akiknek szennyes tárgyakkal kell bánniuk, pl. a ruhamosók,
vagy akik élőlényeket ölnek le, p�. a halászok, vargák, ala-
csonyabban állnak, mint a takácsok, fazekasok stb., akik ke-
vésbé alantas tevékenységet folytatnak. Az indiai társada-
lom legalsó csoportjai a „pancsamák” (az ötödik kaszt
tagjai) összefoglaló néven ismert, páriáknak vagy aszp-
risjaknak (érinthetetleneknek) is nevezett emberekből ál-
lanak. Ezek középkori értelemben tisztátalan mesterséget
folytatnak, mint pl. az utcaseprők, árnyékszéktisztitók, a tol-
vajok kasztjainak tagjai stb. Mivel ez az öt rend is számos
alcsoportra oszlik, a hinduizmus legalább két-háromezer
kasztból álló hierarchiát, rangsort alkot, amelynek minden
egyes tagja meghatározott funkciót tölt be a társadalmi or-
ganizmuson belül. A nem hinduk az indiai szemlélet sze-
rint rangban valamennyi hindunál alacsonyabban helyez-
kednek el, mivel egyáltalán nincsenek kasztok szerint
besorolva.A kasztrendszer tehát egy tekintélyuralmi rend-
szer, amelyben lehetetlenség kasztot váltani, és amelybe ki-
zárólag beleszületni lehet. A hindu vallás ezáltal nem be-
fogadó vallás. Csak, aki hindunak születik az lehet e vallás
tagja. Bár előfordult, hogy kisebb népcsoportokat vagy
akár egy-egy falu lakosságát befogadták olyan módon,
hogy egy önálló kasztként sorolták be őket, de ehhez a be-
fogadottaknak azt kellett állítaniuk, hogy őseik hinduk
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voltak. Az egyéni, személyes hinduvá válás hivatalosan le-
hetetlen. Hiába fogadja el valaki a hindu hitrendszer vala-
mely ágát, hiába állítja magáról, hogy ő hindu, ha nem an-
nak született soha nem fogadják be.

Maga a vallás egy olyan jellegű hitrendszer, amelyet ta-
nítói szerint nem egy bizonyos személy alapított, hanem az
évezredek alatt mintegy önmagától, a benne lakozó erők és
külső körülmények hatására jött létre. Egyesek szerint –
ahogyan a világ is – örök időktől fogva létezik. A kötelék,
amely összetartja nem egy alapító szava és eszméi, hanem
a fejlődés folyamatossága, amely összekapcsolja a régmúl-
tat a jelent és a jövőt. A hinduk ezért szívesen nevezik val-
lásukat „szanatana-dharma”-nak, azaz örök vallásnak. En-
nek megfelelően azt tanítják, hogy időről időre, mindig új
bölcs férfiak és testet öltött istenek jelennek meg, hogy hir-
dessék az igazságot. Ilyen volt Rama, Krisna, Manu, San-
kara, stb., de egyikük sem fektette le új tanok alapjait, ha-
nem csak a már kezdettől ismert igazságot hirdette vagy
fogalmazta meg újból. A hinduk nézete szerint a világ-
egyetem mind tágabb, mind szűkebb értelemben egy ren-
dezett egész, amely felett a természetben és az erkölcsi élet
területén megfigyelhető világtörvény, a dharma uralkodik,
amely pedig a szamszárában, a világfolyamatban, világ-
körforgásban nyilvánul meg. Mivel a hinduizmus nem
rendelkezik szilárdan körvonalazott dogmatikával ezért a
rengeteg benne élő hit, irányzat közvetlenül egymás mel-
lett látható és tökéletesen megfér egymással.Az egymástól
részleteiben akár igen nagy mértékben eltérő nézetek hívői
nem üldözik egymás hitét, nem akarják meggyőzni egy-
mást arról, hogy övéké az igazi út, hanem úgy tekintik,
hogy egy azon mederben folyó folyam más-más cseppjei
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ők, akik végül, akár évmilliók múlva, de ugyanoda fognak
eljutni. Így előfordulhat, hogy míg néhányan Kálinak véres
állatáldozatot mutatnak be, mások szexuális orgiákban
vesznek részt, megint mások békés meditációba merülnek,
Visnu, Síva vagy a nagy hasú, elefántfejű Ganésa előtt bo-
rulnak le, szent szövegeket mantráznak és így tovább. Mi-
vel ennyire sokrétű és képlékeny ez a vallás ezért híveitől
nem követeli meg azt sem, hogy egy olyan túlvilági isten-
ben higgyenek, aki a világegyetemet meghatározott módon
teremtette és kormányozza. Aki a történelem folyamán
törvényhozóként lépett fel és egykor földi alakot öltött
magára, de nem kívánja azt sem, hogy a világ személyes irá-
nyítójának a létét megtagadják, mint azt teszi például a
buddhizmus. Az egyén személyes eldöntésére bízza, hogy
ateista, panteista vagy teista kíván-e lenni. Hogy Visnut
vagy Sivát tekinti-e a legfőbb istenének, stb. Ugyanígy nin-
csenek mindenkire kötelező érvényű tanításai a világ ke-
letkezéséről, annak anyagi vagy anyagtalan alkotórészeiről,
a lélek lényegéről és annak a testhez való viszonyáról és így
tovább. Magára az emberi életmódra nézve sincsenek szi-
lárd, mindenkire egyformán érvényes és kötelező előírásai.
Ezek eldöntését is a hívekre bízza. Ezért aztán van olyan
hindu, aki eszik húst, és van, aki nem. Van, aki minden le-
hetséges élvezetet ki akar nyerni a létből és vannak, akik
szigorú aszkézist gyakorolnak. Mindennek figyelembevé-
telével tehát kijelenthető, hogy a hinduizmusból hiányzik
a ragaszkodás olyan meghatározott hitelvekhez, amely egy
pontosan körülírt és meghatározott dogmatikával bíró
valláshoz való tartozás esetében elengedhetetlen. Jelentő-
sen különbözik a hinduizmus a buddhizmustól, a keresz-
ténységtől és az iszlámtól még abban is, hogy kifejezetten
indiai jelenség és az is akar maradni. Nem fejt ki missziós
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tevékenységet más országokban és hívei közé sem fogad be
senkit, aki nem indiai. E vallás valójában nem követel hí-
veitől egyebet, mint hitet abban, hogy a világ rendjét a vét-
kek és érdemek utólag érvényesülő következményei min-
dig újból helyreállítják, egyensúlyban tartják.

A hinduizmus világképe szerint a világrendszer egy föld-
korongból áll, közepén a Méru heggyel, amelyet kontinen-
sek és tengerek vesznek körül. A föld alatt kígyószellemek
és démonok lakta alvilágok és a gonosztevők büntetésének
helyei, a poklok találhatók.A föld felszíne felett, emeletsze-
rűen egymás fölé magasodnak a felső világok, amelyek az
isteneknek és a szellemeknek szolgálnak lakhelyül. Az ily
módon elrendezett világot burok veszi körül, amely réte-
gesen egymásra boruló részekből áll. E „világtojások”-ból
végtelenül sok van, az üres térben lebegnek egymás mellett.
Ez a felfogás a világok középpontjának a földet tekinti, kö-
rülötte keringenek a Nap, a hold és a csillagok. A világot
végtelenül sok élőlény lakja: növények, állatok, emberek,
szellemek, démonok, alvilági lények és istenek. Minden
lény egyrészt a tisztán szellemi lélekből (dzsiva), másrészt
egy vagy több anyagi természetű testből áll.A lélek időtlen
idők óta létezik, és az általa véghezvitt jó és rossz cseleke-
detek (karma) következményeként mindig új és új, a lét kü-
lönféle formáinak megfelelő testbe költözik. A léleknek ez
az életről életre való vándorlása a reinkarnáció.

A hindu felfogás a lélekvándorlással kapcsolatban más,
mint a tulajdonképpen a hinduizmusból kinőtt buddhizmus
felfogása.A hindu szemlélet a reinkarnációs tanait tekintve
különbözik a buddhizmusétól, hiszen itt jellemzően egy
azonos lélek (individuális szellem-monád) életről életre
való útját tanítja, azt, hogy a lélek az előző életében élt mi-
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nősége szerint születik újjá akár állatként is, de ettől füg-
getlenül nem tehető teljesen felelőssé előző életének csele-
kedeteiért, hiszen azokat nem az a lény követte el, akivé
most született. A hinduk szerint a lét célja a fokozatos fej-
lődés, megtisztulás majd a megváltás, ami itt egyet jelent a
világszellemben való feloldódással, a szamszára mókuske-
rekéből való végleges megszabadulással, azonban, hogy ez
a végső megváltás milyen módon érhető el, a tekintetben
messze nincs egyetértés az egyes vallási irányzatok követői
között. A különböző irányzatok közötti legfontosabb elté-
rés azonban még valami másban is megmutatkozik: a plu-
ralisták az egyéni lelkekben olyan végső realitásokat, olyan
szubsztanciákat látnak, amelyek öröktől fogva léteznek, és
örökké létezni fognak. Ezzel szemben a monisták szerint az
egyéni lelkek nem rendelkeznek közvetlen és önálló való-
ságos léttel, hanem egy világszellem részei, ebből áradnak ki
a teremtés időszakának kezdetén, és ebbe térnek vissza idő-
ről időre, amikor ez a világszellem ismét magába nyeli a
kozmoszt. Vannak, akik úgy vélik, hogy a kiáramlásnak és
visszaömlésnek ez az állandóan váltakozó játéka a megvál-
tottak esetében végérvényesen megszűnik úgy, hogy ezek
örökre egyesülnek minden létezés ősokával, és meg is ma-
radnak ebben az állapotban.

Összegzésképpen nyugodtan kijelenthető a hinduizmus
kapcsán, hogy annyira sokrétű és szerteágazó vallási komp-
lexum, hogy még maguk a hinduk sem tudnák teljesen át-
fogóan leírni és minden aspektusát tökéletesen ismertetni.
Ahogyan a Mahábhárata (egy ősi eposzuk) büszkén kije-
lenti: „Ami itt nincs meg, az egyáltalán nem is létezik.” A
hinduizmus a vallási életnek a földön kialakult csaknem va-
lamennyi megjelenési formáját felöleli. Elméletben és gya-
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korlatban egyaránt egyesíti magában a vallási élmények és
cselekvések mindazon fokozatait, amelyeket az ember szel-
lemi fejlődése során bejárt, a fétisek, hegyek, folyók, növé-
nyek, állatok, démonok és szellemek kultuszától, helyi hő-
sök, szentek és istenek iránti hódolaton át egészen a
legmagasabb rendű egyistenhitig, a misztikus panenteiz-
musig és addig a meggyőződésig, hogy a világegyetemet
nem valamilyen világ ura, hanem örök erkölcsi törvények
kormányozzák.
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A buddhizmus

A buddhizmus Kelet és Délkelet-Ázsia meghatározó
vallása, de mára a világ minden tájékán élnek hívei. Ere-
detét tekintve Indiából származik, ahol egy Krisztus előtt
��� körül élt, az indiai harcosok kasztjába született ember,
Sákjamuni Gautama azaz a sákja bölcs, a védikus tanító-
mester Gótama leszármazottja, akinek szülei az egyébként
akkoriban gyakori Sziddhártha (aki elérte célját) nevet
adták, alapította saját felismerései alapján. Sákjamuni Ga-
utama lett Buddhává azáltal, hogy végül saját erejéből el-
érte a megvilágosodást. Sákjamuni élete köré annyi mítoszt
szőttek követői az eltelt évezredek során, hogy már az
előző életeinek történeteit is ismerni vélik egyesek. Ezért itt
csak arra szorítkozom bemutatásánál, amely egységesen el-
fogadott tényként szerepel vele kapcsolatban. Gautama
igen előkelő és gazdag családba született.Anyja a gyermek
megszületése után egy héttel meghalt.A gyermek ezután a
lehető legnagyobb luxusban nőtt fel. Apja akkora pompá-
val vette körül, amennyire csak lehetőségei engedték.Állí-
tólag három saját palotája volt, szolgálók hada kísérte fi-
gyelemmel minden óhaját, de ezt sokan túlzó leírásnak
vélik. Az mindenesetre bizonyos, hogy rendkívül jó mód-
ban élt. Körülbelül harminc éves lehetett, amikor megvál-
tozott. Rádöbbent az élet hiábavalóságára és mulandósá-
gára. Valami olyat vágyott megtalálni, amely valódi,
múlhatatlan értéket jelent. A mondák szerint éppen ekkor
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született meg gyermeke, de ez sem volt elégséges visszatartó
erő ahhoz, hogy a világi életnél maradjon.Az erről szóló el-
beszélések így írják le ezt az eseményt:

Távozás előtt bement felesége hálótermébe, hogy meg-
nézze az újszülöttet. Mivel a hercegné álmában kezét fia fe-
jén nyugtatta, nem merte a gyermeket karjába venni, ne-
hogy az anyját felébressze, és ezzel távozása elé akadályokat
gördítsen. Búcsú nélkül hagyta el tehát feleségét és gyer-
mekét, valamint háreme sok táncosnőjét, akik pedig azelőtt
annyira megigéztek művészetükkel. Kocsihajtójának, Csan-
dakának kíséretében, három országon nyargalt át Gautama,
míg elérkezett az Anaváma folyóhoz. Itt levetette fejedelmi
ruháját, lenyírta haját, és felöltötte az aszkéták köntösét, me-
lyet egy isten hozott számára. Csandakát hazaküldte, hogy
beszámoljon hozzátartozóinak hollétéről; hűséges paripája
Kanthaka azonban nem élte túl az urától való elválást, be-
lepusztult, és egy mennyei világban istenként született újjá.
A megváltáshoz vezető utat keresve, Gautama először Arada
Kalama mesterhez csatlakozott, majd amikor tőle már min-
dent megtanult, Udraka (Rudraka) Rámaputra tanítványa
lett. Hosszabb ideig azonban ott sem volt maradása, mert
úgy találta, hogy az ő tanaik – valószínűleg az upanisadi
jóga két formája – csak átmeneti lépcsőfokok az igazsághoz
vezető úton, és nem maga az igazság. Ezért egymagában át-
vándorolt Magadha földjére (a mai Bihar tartomány), és vé-
gül Uruvelában a mai Gaja közelében telepedett le. Ott
megkísérelte, hogy fájdalmas önsanyargatással és szigorú
böjtöléssel, ezeket elmélkedéssel és szemlélődéssel össze-
kapcsolva, erőszakolja ki a megvilágosodást. Amikor már
teljesen legyengült, rájött, hogy ezzel a módszerrel nem
juthat el a megismeréshez. Ettől kezdve ismét bőségesebben
táplálkozott, és megpróbált tisztán szellemi úton célhoz
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érni.Visszaemlékezett rá, hogy egy alkalommal apjával egy
jambozafa (rozsaalmafa) hűs árnyékában ült, amikor elérte
az elmélyedés első fokát. Most folytatta a meditációnak ezt
a módját, és sikerült továbbfejlesztenie, míg végighaladt az
elmélyedés négy fokán. Egyszer, remeteségének hetedik
évében, amikor éjszaka egy fügefa alatt ült, elérte a megvi-
lágosodást (bodhi), és bodhiszattvából buddhává lett. Há-
rom egymást követő virrasztás alatt megszerezte a vissza-
emlékezés képességét saját korábbi létformáira, más lények
újramegtestesülésének felismerését és a négy nemes igazság
tudását, valamint a három fő baj, az érzéki gyönyör, a léte-
zés gyönyöre és a tudatlanság megszüntetését. Ekkor támadt
fel benne a megismerés:

„A megváltottban rejlik a megváltás. Megszűnik az újjá-
születés, véget ér a szent átalakulás, elvégeztetett, amit el kel-
lett végezni, ez után az élet után nem jön másik.” Hét napon
át ült Buddha a megvilágosodás fája alatt, és élvezte a meg-
váltás boldogságát, majd hosszabb időt töltött a környéken
más fák alatt. A legenda szerint ezekben a napokban meg-
kísértette Mára, az ördög. Mára, aki a Magasztost fenyege-
tésekkel és ígéretekkel már korábban is rá akarta venni,
hogy hagyjon fel az igazság keresésével, most azt taná-
csolta neki, térjen meg azonnal a nirvánába, hogy ily mó-
don megfossza az emberiséget a megváltó tanítástól. De a
Megvilágosodott nem engedett neki. Úgy döntött, hogy
első tanítványainak öt aszkétát választ, akik még Uruvelá-
ban csatlakoztak hozzá, de amikor a szigorú önsanyargatást
abbahagyta, elhagytak őt. Miután földöntúli szemével meg-
határozta, hol van a tartózkodási helyük, a Benáresz melletti
Risipatana vadaskertbe ment, és ott indította el a „tan ke-
rekét” azzal, hogy megismertette az öt aszkétával tanainak
alapjait. A Magasztos benáreszi prédikációiban kifejtette,
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hogy nem az érzéki élvezetek hajhászása, de nem is a túl-
zásba vitt önsanyargatás vezet az üdvösséghez, hanem a vi-
lágról való mértéktartó lemondás középútja. Ennek előfel-
tétele azonban a szenvedésről, a szenvedés keletkezéséről, a
szenvedés megszüntetéséről és a szenvedés megszüntetésé-
hez vezető útról való négy nemes igazság ismerete. Szen-
vedéssel teli mindaz, ami az életvágytól függ, a szenvedés
oka a vágy és a sóvárgás, a szenvedés megszüntetése a vá-
gyaktól való megszabadulás segítségével történik, az erre
szolgáló módszer a nemes nyolcas út: a helyes szemlélet, a
helyes gondolkodás, a helyes beszéd, a helyes cselekvés, a he-
lyes élet, a helyes törekvés, a helyes vizsgálódás, és a helyes
elmélyedés. Az öt aszkéta ennek alapján magáévá tette
Buddha nézeteit, és ők lettek szerzetesrendjének első tagjai.
Az első világi ember, akit a tanok megnyertek, Jasasz, egy
gazdag kereskedő fia volt. Őt csakhamar más megtértek kö-
vették.

Buddha �� éves korától �� éves koráig fáradhatatlanul
járta Észak-India poros útjait, kegyes adományokból tartva
fenn magát, és beszédeivel, prédikációival terjesztette esz-
méit. Mélységes meggyőződéssel hitt abban, hogy az em-
bereknek – természetüktől és erkölcsi érettségük fokától
függően – különböző bánásmódra van szükségük, és ezért
különféle hallgatóit más és más módon oktatta. Sokakkal
csak a karmikus következményről szóló tanítást ismertette
meg, felszólította őket, éljenek erkölcsös életet, és mennyei
örömöket ígért nekik jutalmul vagy kedvező újjászületést a
földön.Azokat, akiket érdemesnek tartott rá, felvilágosított
a mohóság ártalmasságáról, és magasztalta a nélkülözés
előnyeit; de csak a kiválasztottakat, akikről feltételezte, hogy
megvan bennük a szerzetesi élet szabályainak megtartásá-
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hoz szükséges morális erő, vette fel rendjébe. Buddha kö-
vetői tehát kezdettől fogva két csoportba oszlottak: világi-
akra, akik megmaradva világi tevékenységük mellett és
családi életük keretén belül, megtartották az öt erkölcsi
törvényt: ne ölj, ne lopj, ne hazudj, ne kövess el házasság-
törést, és ne fogyassz részegítő italokat, és a„szangha” (rend)
tagjaira, azaz a szerzetesekre és apácákra, akik ezeket az elő-
írásokat szigorúbb formában, a teljes szüzesség és szegény-
ség megtartásával követték. Amikor Buddha nyolcvanéves
lett, a beluvai Viharában, ahol az esős évszakot töltötte,
megbetegedett.Állapota később javult, úgy, hogy elmehetett
Pavá faluba. Itt Csunda, a kovács azzal az étellel vendégelte
meg, amelyet a páli szövegek „szukaramaddavá”-nak, azaz
vaddisznó lágyának neveznek. Régóta vitatott kérdés, hogy
vajon ez puha disznóhúst vagy egy szarvasgomba-, illetve
champignon-fajtát jelent-e? A mai buddhisták az utóbbit
feltételezik, a régebbi időkben azonban a buddhista aszké-
ták nem idegenkedtek a húsevéstől, feltéve, hogy az állatot
nem ők pusztították el. A nehéz étel elfogyasztásától a Tö-
kéletes ismét megbetegedett, de még eljutott Kusinagarába,
a mallák fővárosába. Itt búcsút vett szerzeteseitől, és ezután
bevonult a teljes nirvánába.A mallák a világ uralkodójához
méltó nagy és pompás ünnepséget rendeztek tiszteletére,
majd elégették holttestét, csontmaradványait pedig erek-
lyeként szétosztogatták, és sztúpákat emeltek föléjük. A le-
genda elbeszélése szerint a Tökéletes halálát kozmikus je-
lenségek kísérték, hatalmas földrengés támadt, megperdül-
tek az istenek dobjai, és amikor a tetemet elégették, a leve-
gőből egy vízsugár eloltotta a máglya tüzét. Sákjamuni Ga-
utama Buddha életéről tehát nagyon rövid összefoglalásként
elmondható, hogy egy felismerés által sarkallva lemondott
a fejedelmi rangjához méltó jóllétről és pompás életéről, s
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további élete túlnyomó részében hontalan aszkétaként ván-
dorolt, kizárólag adományokból fenntartva magát, tanítva
mindazokat, akik követni kívánták őt és tulajdonképpen ez-
zel együtt megalapítva azt a vallást, amelynek mára nagy-
jából félmilliárd követője van szerte e világon.

Halála után követői szellemi vezetés nélkül maradtak.
Nem volt senki, aki irányt mutatott volna számukra, vagy
aki választ adhatott volna kérdéseikre. Mivel a Megvilágo-
sodott egyetlen sor írást sem hagyott hátra, tanait követői
sokáig csak szájról-szájra adták át egymásnak. Ezeknek a
következtében óhatatlanul és hamarosan bekövetkezett a
vallási nézetkülönbségek miatti szakadás a hívek között.Az
első írásos feljegyzések csak jóval később, majd hatszáz év-
vel Sákjamuni Gautama halála után, az i. sz. első században
születtek meg. Így tehát Buddha tanításait megismerni
akarván kizárólag mások beszámolóira hagyatkozhatunk, ez
pedig semmiképpen nem nyújthat tökéletes alapot e szán-
dékhoz, hiszen nem lehet abszolút bizonyossággal megál-
lapítani azt, hogy valójában mi ered közvetlenül Buddhától,
és mi az, amelyet későbbi hívei tettek hozzá a buddhista fi-
lozófiához, tanokhoz.Az azonban valószínűsíthető, hogy a
későbbi feljegyzések számára a Tökéletes szavai szolgáltak
alapul. Vannak igen régi tanok és formulák, amelyek a
buddhista irodalomban mindig visszatérnek. Ilyenek a négy
nemes igazságról, a függőségben történő keletkezésről, az ál-
landó én nemlétéről, a nemes nyolcas útról, valamint a nir-
vánáról és a világban való vándorlás céljáról szóló tantéte-
lek. A buddhizmus tehát lényegét tekintve egy az önmeg-
valósítást, az önmegváltást hirdető és a világot tetszése
szerint uraló és kormányzó, egyetlen teremtő isten létét ki-
fejezetten tagadó vallás.
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A buddha (felébredt) lényege az, hogy tudását saját ere-
jéből szerezte meg, tehát nem isteni kinyilatkoztatás segít-
ségével, nem a szent iratok tanulmányozása révén, és nem
is valamely tanítómester irányításával. Ezert mondja
Buddha magáról a Mahávaggában:

„Én magam szereztem meg a tudást, ki követőjének ne-
vezzem magam? Nincs tanítóm, én vagyok a senkihez sem
mérhető tanító.”A buddhista szövegek egybehangzóan azt
állítják, hogy érzékeinek szigorú megfékezésével sikerült ki-
ölnie magából minden vágyat, minden harag és gyűlöle-
térzést és minden elvakultságot. Buddha azt tanította, hogy
a helyes nézet mások véleménye és saját elmélkedésünk ré-
vén jön létre. Egy buddha tehát képes ugyan arra, hogy ön-
maga szerezze meg élete során a megvilágosodást, de csak
azért, mert számos korábbi létformáinak egyikében hallotta
prédikálni egy régebbi korszak buddháját, ennek hatása pe-
dig azóta bekövetkezett valamennyi újramegtestesülése
folyamán öntudatlanul végigkísérte őt, és így jutott el az-
után fokról-fokra végül odáig, amíg az igazság egészen
feltárult számára, és ő maga is megérett a buddhaságra. A
buddha tehát nem üdvözítő, aki másokat kegyesen megvált
azok közreműködése nélkül, hanem olyan vezető, aki csak
megmutatja az üdvösséghez vezető ösvényt, de semmit
sem tehet annak érdekében, hogy az útbaigazított valóban
azon is járjon.Amint a Dhammapadában áll: „Magatoknak
kell erőlködnötök, a Tökéletesek csak utat mutatnak.” A
buddha tehát, amint az elmondottakból kiderül, nem isten,
még csak nem is egy isten földi megtestesülése, hanem em-
ber, aki pontosan úgy ki van téve a megöregedésnek és a
betegségeknek, mint bárki más, és akinek élete a halállal vé-
get ér. Különbözik azonban a többi embertől abban, hogy
legyőzött minden elvakultságot és szenvedélyt, s e szellemi
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és emberi tökéletessége következtében olyan csodás erők
bontakozhattak ki benne, amelyek másokból hiányoznak.
Nemcsak számtalan korábbi létezésére képes visszaemlé-
kezni, hanem tud más lények korábbi és eljövendő meg-
születéséről is, tökéletes ismeretekkel rendelkezik a világ-
egyetem szerkezetéről és más személyek gondolatairól,
képes magát mágikus módon megsokszorozni, a térben le-
begni és más hasonló csodás dolgokra. E mágikus képes-
ségek többsége akkor jelentkezik benne, amikor eléri a tel-
jes megvilágosodást (bodhi), és ezzel a buddhává válás
várományosából, azaz bodhiszattvából buddhává, felébre-
detté, megvilágosulttá válik.

A történelmi időkben csak egy buddha létezett, Gautama,
a Sákja-törzsből való bölcs. A buddhisták nézete szerint
azonban ezt a történelmi Buddhát több más előzte meg, és
még mások fogjak követni. A szent iratok ismerik ezeknek
a buddháknak nevét is, és részleteket is közölnek életraj-
zukból, ezek a részletek azonban főbb vonásaikban, (zavarba
ejtő módon) teljesen megegyeznek Gautamáéval. Lehetsé-
ges, sőt valószínű, hogy Gautama előtt léteztek más bölcsek
is, akik az övéhez legalábbis egyes részleteiben hasonló ta-
nokat hirdettek. Erről azonban, mivel mindaz, amit a szö-
vegek a Sákja-bölcs elődeiről elbeszélnek, kifejezetten mi-
tikus jellegűek, nem állapítható meg semmi bizonyos.
Következő buddhának Maitréját várják, aki már él és bod-
hiszattvaként vesz részt a világkörforgásban, és aki majd a
jövőben fogja elérni a megvilágosodást, hogy Gautamához
hasonlóan ő is taníthassa az embereket. A régebbi felfogás
szerint, amelyet a „kis szekér” iskolája képviselt, a buddhák
száma korlátozott, mégpedig úgy, hogy csak a világ meg-
határozott korszakaiban lépnek fel, és ugyanabban a koz-
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mikus rendszerben sohasem jelenik meg egynél több kö-
zülük. Egy lény buddhává válásának lehetősége ezért mi-
nimális. A „nagy szekér” ezzel ellentétben azt tanítja, hogy
a buddhák száma annyi, mint homokszem a Gangesz part-
ján, és ez azt jelenti, hogy mindenkiben vagy legalábbis sok
lényben megvan a buddhává válás potenciális képessége.A
buddha mindkét elmélet szerint emelkedett szellemű, tö-
kéletessé lett ember, aki levetkőzte a gyűlöletet, vágyat és el-
vakultságot, és a legmagasabb rendű szenvedélynélküliség
és bölcsesség állapotában legyőzött mindent, ami földi. A
későbbi korokban a buddháról mint erkölcsi és vallási te-
kintetben egyaránt felsőbbrendű emberről alkotott elkép-
zelés az egyre bővülő dogmatikában számos olyan vonás-
sal gazdagodott, amely őt istenekhez tette hasonlóvá. Az
mindenesetre bizonyos, hogy egy buddha, bármennyi iste-
nekhez hasonlatos tulajdonsággal is ruházták fel, az eredeti,
hamisítatlan buddhizmusban sosem lett a szenvedéssel teli
világ teremtője és kormányzója, egy buddha feladata min-
dig csak a felvilágosításra és kegyelemnyújtásra szorítkozik.

Sákjamuni Gautama elmélkedései során arra a követ-
keztetésre jutott, hogy a jóság tartós uralma a világban le-
hetetlenség. Az élet szenvedéssel teli, nemcsak azért, mert
az első perctől az utolsóig a legkülönfélébb fájdalmak kí-
sérik, hanem különösen azért, mert mulandó, és mert a leg-
boldogabb is ki van téve a betegségnek, a megöregedésnek
és a halálnak. A szenvedés csak akkor szűnhet meg, ha a
vágy és a többi szenvedély, amelyek az újramegtestesülést
előidézik, maguk is megszűnnek. Ez azonban csak fokoza-
tosan, sok újjászületés során lehetséges. Sákjamuni Buddha
eredetileg csupán azt tekintette feladatának, hogy csak
egyes személyeknek mutassa meg a tökéletesedés felé ve-
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zető utat. Nem hitt egy mennyei birodalom eljövetelében
és e világ végleges megtisztulásában. A buddhista erkölcs
lényegét – amelyet állítólag már egy korábban élt buddha
is ekként fogalmazott meg – így látta: „Kerülni mindent,
ami rossz, azt cselekedni, ami jó, és megtisztítani saját szí-
vünket. Ebből áll a buddhisták tanítása”. Végső célként a
nirvánát jelölte meg, azt az állapotot, amelyben már ebben
az életben megvalósul a vágynak, a gyűlöletnek és az el-
vakultságnak maradéktalan megsemmisülése, és amely-
ben a halál után minden testiség, minden érzés, minden el-
képzelés, minden törekvés és az egész öntudat örökre
megszűnik. A Megvilágosodott nem hitt abban, amiben a
materialisták, hogy léteznek örök anyagi atomok, amelyek
ideiglenesen testekké, gondolkodó szervekké stb. állanak
össze, és ezzel a valóság jelenségeinek sokaságát hozzák
létre, és éppily kevéssé ismerte el halhatatlan lelkek vagy
szellem-monádok létezését, amelyek, miután a test elpusz-
tul, elpusztíthatatlanul tovább élnek, mint azt a különböző
korok spiritualistái teszik. Tagadta az örök ősszubsztancia
létezését is. Magát a létezést egy végtelen folyamatnak te-
kintette, amely folyamat a halállal sem szakad meg, mivel
a természeti, szellemi és erkölcsi erők, amelyek együttesen
alkotják az egyént, nem érhetnek véget hirtelen és váratla-
nul, hanem a fizikai test pusztulása után is működnek
még, ezzel megteremtik az alapot egy új individuum léte
számára, aki majd örököse lesz az elpusztult valamennyi jó
és rossz tettének. Míg a legtöbb bráhmana azt feltételezi,
hogy a halott testéből egy változatlan szellem-monád ha-
tol be az anyatestbe, és ebben talál új létéhez fizikai hor-
dozóra, addig Buddha olyan újramegtestesülést tanít,
amelyben egy szüntelenül változó öntudatáramlás folyta-
tódik, és a véget ért létben felgyülemlett erők új egyénné
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illeszkednek össze. Buddha tanára a „lélekvándorlás” kife-
jezést csak akkor lehet alkalmazni, ha a „lelken” valami egé-
szen mást értünk, mint a bráhmanák és a legtöbb ókori, ke-
resztény és iszlám filozófus, tehát nem egyszerű
elpusztíthatatlan, örök szellem-monádot, hanem szellemi
elemek változékony összességét, amelyek fizikai burkukat
egy testben találják meg. Szigorúan véve, a halott és az, aki
a holtnak továbbra is ható karmikus erői révén újjászüle-
tik, két különböző lény, de mégsem az, mert az új egyén
voltaképpen ugyanolyan szükségszerűen következik a ré-
giből, mint „a második éjszakai őrség tüze az elsőéből” A
buddhista gondolkodásnak rendívül nagy energiát kellett
fordítania arra, hogy érthetővé tegye, miképpen jön létre
egy korábban meghalt lény kialakította előfeltételekből
törvényszerűen az új egyén, ha elutasítja azt a hitet, hogy
létezik örökkévaló lélek-szubsztancia, amely a felbomló
testből átvándorol az újonnan képződőbe, de ugyanakkor
vitába száll azzal a tanítással is, amely azt hirdeti, hogy az
egyéni lélek egy egyetemes szellembe tér vissza, majd ismét
kiáramlik belőle.A megoldás, egy igen bonyolult rendszer,
amelyet a Megvilágosodott állítólag még bodhiszattvaként
fedezett fel. Ezt a rendszert a híres „függőségben való ke-
letkezés” formulában fogalmazta meg, amely valószínűleg
a buddhista dogmatika legősibb állományához tartozik,
és minden bizonnyal joggal tulajdonítható Gautamának. Ez
az úgynevezett „okozati összefüggés-formula” �� tagból
áll, mindegyik tag egy dharma (illetve dharmák egy cso-
portja); úgy vannak elrendezve, hogy a tagok láncot al-
kotnak, amelyben minden tag a megelőzőtől meghatáro-
zott, attól funkcionálisan függő viszonyban keletkezik.
(dharma = erő, lételem)
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Azzal, hogy az egyén a sok létezés közepette megtisztul,
az újjászületés előfeltételei mindig jobbak lesznek, úgyhogy
a pokolban, vagy állat alakban, vagy boldogtalan emberi
életkörülmények között való lét lehetősége egyre cseké-
lyebbé válik, és a további előrelépés valószínűsége állandóan
nő.Amikor azután egy lény végtelenül sok, időtlen idők óta
egymást követő létformáinak végén, számos visszaesés és is-
mételt felemelkedés után, végül eléri a tökéletes szenve-
délymentességet, akkor ezzel a világban való vándorlása vé-
get ér.Az arhat (szent) még a földön él, míg karmája el nem
fogy, halálakor azonban mindörökre megszabadulva az új-
jászületéstől, eljut a nirvána örök nyugalmába. Az okozati
feltételektől függő dharmák okait a Tökéletes feltárta, és azt
is, hogyan lehetséges ezeknek a dharmáknak a megszünte-
tése. Ebből áll a „nagy aszkéta tana.” Ha igaza van ennek a
sokat idézett és az összes mai buddhista által elismert mon-
dásnak abban, hogy Buddha megváltás-tanának lényegét a
dharmákra vonatkozó elméletében látja, akkor ez utóbbi fi-
lozófiai rendszerként jellemezhető. Ez abban különbözik a
kereszténységtől és az iszlámtól, de a Visnu és Siva kegyel-
mében bízó vallásoktól is, hogy a létezés összes folyamatát
racionális józansággal vizsgálja, és igyekszik e folyamatok
egymással való oksági kapcsolatait feltárni. Ebből a szem-
pontból némiképp közel áll a modern pozitivizmushoz
mégpedig annyiban, hogy vizsgálódásait az adottra, a tény-
legesen létezőre korlátozza, és eltekint az olyan örök szubsz-
tanciák feltételezésétől, mint isten, lélek, anyag stb. Másrészt
viszont mégis magán viseli a metafizika bélyegét, mert kar-
mikus következményről és megváltásról beszél, és elismeri
túlvilági (noha mulandó) lények létezését az égben és a szel-
lemek birodalmában, valamint alvilági lények létét a po-
kolban és a kísértetek világában. Ami azonban a domináló
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etikai tartalmat, valamint a szent dolgok iránti erős érzéket
illeti, mind megnyilvánulási formáiban, mind szervezetében
teljes mértékben eleget tesz a vallással szemben támasztható
követelményeknek, amennyiben a vallás fogalmát nem kor-
látozzuk helytelenül a nyugati értelemben vett teista hit-
formákra.

A buddhizmus tehát, bár a hinduizmusból nőtt ki, mégis
egy befogadó vallássá lett az évszázadok során. Kompro-
misszumokra hajlandó, rugalmas és alkalmazkodó maga-
tartást tanúsított azon okból, hogy tanait minél többen el-
fogadhassák. Az új tanokat elfogadók áttérésre való
indítékai is sok szempontból eltérőek voltak. Azok a hin-
duk például, akik átvették a tant, általában az alacsonyabb
kasztokból kerültek ki, hiszen ez volt az egyedüli lehetőség
arra, hogy megszabaduljanak a hindu társadalomban fenn-
álló megvetett státuszuktól. Meglepő módon azonban egyes
bráhmanok is áttértek Sákjamuni hitére, pedig Buddha
legkorábbi megnyilvánulásaiban is szerepelt már az általuk
uralt kasztrendszer létjogosultságának, valamint a bráh-
manok hatalmának tagadása. Ez utóbbiak nyilván ideoló-
giai meggyőződésük okán változtattak vallási nézeteiken.
De nem csak Indiában terjedt az új vallás, hanem Délkelet-
Ázsia számos területén, valamint Tibetben, Nepálban, Mon-
góliában, Kínában, Koreában és Japánban is hódított. Ennek
a hódításnak azonban – mint mondtam – ára volt. Olyan
kompromisszumokat kellett tennie az új hívek integrálásá-
nak érdekében, amelyeket a vallás alapítója valószínűsíthe-
tően sosem tett volna meg. Nepálban, Tibetben befogadta
a démonokban való hitet és kultuszt. Kínában nemcsak
templomainak külső megjelenésében alkalmazkodott a kí-
nai ízléshez, hanem univerzisztikus teóriákat illesztett be sa-
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ját tanrendszerébe. Szentesítette az állami kultuszt, az ősök-
nek bemutatott áldozatokat, és mindenképpen igyekezett a
kínai gondolkodásmód követelményeinek eleget tenni, hí-
ven a mahájánának ama alapelvéhez, amely szerint a meg-
váltás hirdetőjének fel kell használnia eszméi terjesztéséhez
minden segédeszközt, amely az illető országban alkalmas
arra, hogy megnyissa a szíveket az igazság előtt. A budd-
hizmus hatásköre nagymértékben kiterjedt i. sz. ���-ben,
amikor átjutott Japánba. A buddhizmus, amelyet eleinte
más, szintén Kínából érkező szellemi mozgalmakkal együtt
csak a császári ház támogatott kulturális és politikai okok-
ból, Nippon talaján szilárdan meggyökerezett. Ennek az volt
az oka, hogy a szigetország vallása, a sintoizmus egyszerű
természetkultuszból és őstiszteletből állt, amelyet a budd-
hizmus mind etikai, mind pedig metafizikai tekintetben el-
mélyített, és kiegészített. A japán igényekhez való alkal-
mazkodás érdekében a buddhista misszionáriusok a sinto
isteneket buddhák és bodhiszattvák megjelenési formáiként
értelmezték, és minden tekintetben kímélték az áttértek
vallási érzéseit. Ennek a messzemenő engedékenységnek az
lett a következménye, hogy a buddhizmus Japánban egyre
inkább olyan alakot öltött, amely lényegesen eltért a többi
országétól. Míg Kínában az univerzizmus és a szociális
államerkölcs eszméi és megjelenési formai jellemezték,
a Felkelő Nap országában nacionalista és harcias lett. A
buddhizmus tanrendszere tehát ennek a nagymértékű be-
fogadókészségének és alkalmazkodásra való hajlandóságá-
nak a hatására, mára egészében egy nagy házra hasonlít,
amelynek szilárd alapzatára a lakók különböző generációi
mindig újabb emeleteket húznak fel. E ház felső eme-
leteinek lakói szükségesnek és jogosnak ismerik el az alsó
emeletek létezését, ezzel szemben a földszinten és az első
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emeleten lakók elutasítóan viselkednek az emeletráépí-
tési törekvésekkel szemben, és ezért elkerülik a felső eme-
leteket.

Általánosan elfogadott buddhista nézet szerint a világ
folyamatának kezdetét vagy végét éppen úgy nem lehet
elképzelni, mint a világ térbeli hatarait. Buddha a kánon
egyes helyein kifejezetten elutasította, hogy nyilatkozzék ar-
ról, hogy vajon a világ örökkévaló vagy nem örök, véges
vagy végtelen. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a buddhiz-
mus nem ismeri el a világ kezdetét, sem minden dolog tel-
jes befejeződését, hanem csak a világok keletkezésének és
pusztulásának kezdet és vég nélküli sorát. Nem egy világ-
rendszer létezését feltételezi, hanem végtelenül sok világ-
rendszert. E világrendszerek mindegyike vízből, szélből
(azaz mozgásban lévő levegőből) és éterből (légüres térből)
álló rétegeken nyugszik, és három részre oszlik: az érzéki
örömök régiójára (kámavacsara), az alakok régiójára (rú-
pávacsara) és az alaknélküliség régiójára (arúpávacsara).A
régiók közül a legalsó, az érzéki élvezeteké, durva anyagból
áll (amely anyag az elemek: a föld, a víz, a tűz, a levegő atom-
jaiból képződött), és durva anyagú testtel rendelkező lények
lakják. Egészen lent terül el a forró és a hideg pokol, fölötte
a földkorong, szárazföldekkel és tengerekkel, amelyek a
Méru hegy körül csoportosulnak. A földön állatok, em-
berek, prétak (szellemek, kísértetek) és démonok (aszu-
rák) élnek; a Méru körül keringenek a nap, a hold és a csil-
lagok, rajtuk különböző fajta istenek laknak, felettük ismét
más égi lények tartózkodnak léghajószerű repülő paloták-
ban (vimána). Ezek az istenek még valamennyien rabjai a
nemi vágynak, habár náluk ez csak szellemi módon nyil-
vánul meg.A régi buddhizmus az egyéneknek kívánja meg-
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mutatni a megváltáshoz vezető utat. Az egyén azzal, hogy
távol tartja magát a rossztól, jótetteket visz véghez, lelkét el-
mélkedéssel megtisztítja, fokozatosan eljut a nirvánába.
Buddha nyilatkozatainak túlnyomó része intelem az erköl-
csös életmódra. Mivel tanai szerint nincs isten, aki paran-
csokat ad ki, és ezek meg nem tartását bünteti, ezért a
buddhista parancsolatok tisztán erkölcsi parancsok, vagyis
olyan előírások, amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy
az ember az erkölcsi világrenddel összhangban éljen. Aki
ezeket követi, az fokozatosan átkerül a szamszára evilági
partjáról a túloldalra, a nirvánába. A gyakorlati etikát a
Magasztos alábbi kijelentése foglalja össze:„Gyilkosság, lo-
pás, nemi kicsapongás, hazugság, rágalmazás, gyalázkodás,
fecsegés, kapzsiság, rosszindulat és téves nézet: ez az innenső
part.A szakítás ezzel a tíz dologgal: ez a túlsó part”.Az em-
lített fő tilalmakhoz: gyilkosság, lopás, házasságtörés, ha-
zugság, hozzájárul még az alkoholtilalom; ez az öt alkotja az
öt szabályt (pancsa-sila). A világiaknak csak ezt az öt vagy
tíz parancsolatot kell megtartaniok, a szerzetesekre ezek szi-
gorúbb formája érvényes (semmiféle nemi érintkezés), és
ezenkívül még egész sor részletesen kidolgozott rendsza-
bálynak kell eleget tenniük. Nagy súlyt helyeznek az elmél-
kedésre, mivel ez vezet el a lélek megszabadulásához min-
den rossztól.

A buddhizmust szemlélve jól látszik, hogyan szakadt el
az idők során alapítója hitvallásától, hiszen Sákjamuni
Buddha tanítását önmagához hasonlította:„Aki a tant nézi,
engem néz”. Buddhát pedig nehéz lenne elképzelni egy lá-
maista kolostorban vagy egy zen szentélyben, esetleg egy az
ősöknek áldozatot bemutató kínai buddhista szertartáson.
Objektíven szemlélve e vallást jól látható, hogyan vált hosz-
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szú története során a reform hinduizmusból, egy éppen a
hinduizmushoz hasonló ezerarcú vallássá, bár azt el kell is-
merni, hogy hitrendszere jóval körülírhatóbb, mint anya-
vallásáé. Önmegváltást hirdető és emberközpontú filozófi-
ája csaknem ateista vallássá teszi, de ez azért ilyen
egyértelműen nem jelenthető ki vele kapcsolatban, hiszen
bár tagadja a világot megteremtő és irányító isten létét,
mégis hisz egyfajta a fizikai léten túlmutató transzcendens
világ létezésében, és komoly metafizikai tanrendszert is a
magáénak tudhat, amellyel e transzcendens világot magya-
rázni igyekszik. Azon tanítása pedig homlokegyenest el-
lenkezővé teszi, egyfajta „ellenvallássá” a teista rendszerek-
kel szemben, hogy a „lények szeretete fontosabb, mint a
buddhák szeretete”.
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A kínai univerzizmus

A kínai univerzizmus tulajdonképpen nem egyéb, mint
egy gyűjtőfogalom. Egy olyan megnevezés, amely magába
foglalja mindazt a metafizikai és világszemléleti rendszert,
amelyet a kínaiak legalább három évezred szorgos munkája
során megfogalmaztak.Általánosan elmondható vele kap-
csolatban, hogy legfőbb, minden irányzata által elfogadott
alapelvének a makro és a mikrokozmosz között fennálló
analógiákat tekinti. Az univerzizmus szerint ég, föld és
ember az egységes mindenség három alkotórésze, amelyek
belső kölcsönhatásban állnak egymással, és mindenre ki-
terjedő törvény szabályozza őket.

A makrokozmosz valamennyi jelenségének megvan a
maga megfelelője az ember fizikai, szellemi és erkölcsi élet-
ében, ugyanakkor az, ami az emberi társadalomban bizto-
sítja a rendet, irányító elvül szolgál a világ egész építménye
számára is.A kínai vallásosság és általában a hagyományos
világnézet kutatása, leírása nem könnyű feladat. Nemcsak
azért, mert például a kínai filozófia, minden kimagasló tel-
jesítménye mellett sohasem törekedett egy, a világ jelensé-
geit kimerítően és rendszeresen magyarázó egységes rend-
szer megalkotására, nemcsak azért, mert a vallásosság
fogalma Kínában (és általában keleten) egészen más, mint
amit mi európaiak a magunk tapasztalatai alapján olykor
hajlandóak vagyunk általánosítani, hanem a rendelkezésre
álló írásos forrásanyag rendkívüli gazdagsága miatt is. Az
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emberi kultúra történetében páratlan mennyiségű és gaz-
dagságú régi kínai írásbeliség továbbadói és gyarapítói
ugyanis állandó feladatuknak tartották, hogy a múltról
szóló tudósításokat a jelen szükségleteihez igazítsák. Ez a tö-
rekvésük egész történetüket végig kíséri.Az első, szinte tel-
jes világképváltás, amely egyértelműen „tetten érhető” ná-
luk, a Krisztus előtti első században vette kezdetét. A ma is
uralkodó konfuciánus világszemlélet akkor vált állami ide-
ológiává. Azt ezt követő időszakban, az ezt megelőző úgy
kétezer éves történetüket gyakorlatilag hozzáfésülték az új
eszmerendszerhez. Ez alatt azt kell érteni, hogy minden
számukra fontos történetet átértelmeztek az új ideológia el-
várásaihoz igazítva, az egyes uralkodókat átlényegítették
erkölcsös konfuciánus mintauralkodókká és így tovább.
Azokat az emlékeket, filozófusokat pedig, amelyek kényel-
metlenné, az új ideológiával összeegyeztethetetlenné váltak,
mint például az orgiákba torkolló termékenységi rítusok
vagy emberáldozatok, egyszerűen törölték a feljegyzésekből.
Az addig antropomorf égszemléletet átlényegítették egy
személytelen erőt megfogalmazó égszemléletre. Úgy négy
évszázaddal később, amikor a már megszilárdult konfuci-
onizmus ellenében felbukkant a taoizmus, mint vallás, ismét
történt egy jól felismerhető átszerkesztése a nézeteiknek. Et-
től kezdve fogalmazódik meg a konfucionizmus és taoizmus
viszonya olyan formában, hogy a konfucionizmus külső,
azaz az emberi (családi és politikai) kapcsolatokra érvényes
tanítás, a taoizmus pedig belső, az egyén szellemi-érzelmi-
lelki szükségleteinek kielégítését szolgálja. Ezen átalakulá-
sok során természetesen nemcsak a szent könyvekhez írott
értelmezések, hanem maguk a szent könyvek is többször
megváltoztak. Keveset tudni például arról, hogy a régi hie-
delemvilág, amelynek a konfucionizmus még az emlékét is
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igyekezett kitörölni a forrásokból, hogyan és meddig élt to-
vább. A legfontosabb elem, az ősök tisztelete azonban mind-
máig fennmaradt és minden újrafésülést túlélt a kínaiak vi-
lágszemléletében. Úgy a konfucionizmusban, mint a régi
hitvilágban, úgy a népvallásban mint a konfuciánus állami
rítusokban egyaránt döntő szerephez jutott, amelyek során
például a hajdan volt isteneket a régmúltban élt emberekké
változtattak, ideértve még magát az ég urát, Jáde Császárt is.

A kínaiak istenvilága már önmagában is rendkívül gaz-
dag, de még jobban kibővült akkor, amikor a konfuciánu-
sok kidolgozta államkultusznak ezekhez az alakjaihoz még
több új is járult, olyanok, akik a taoisták és a buddhisták
panteonjából származtak, vagy akik létrejöttüket egyes vi-
dékek vagy egyének igényeinek, hagyományainak és szo-
kásainak köszönhették.A nagy tömegek hitét elsősorban az
az elképzelés határozta meg, amely szerint számtalan jó és
rossz szellem létezik, ezek mindenfelé ide-oda csaponganak,
és képesek szerencsét hozni vagy kárt okozni. Az első he-
lyen természetesen a gonosz szellemek állanak, mint ame-
lyek leginkább foglalkoztatják a képzeletet. Sokféle alakban,
főként mint farkasemberek, rókák, tigrisek és kígyók ijeszt-
getik az embereket. A kínaiak a legkülönfélébb módszere-
ket eszelték ki annak érdekeben, hogy elriasszák, vagy kor-
dában tartsák ezeket. Amulettekkel, kísértetfalakkal, zajos
körmenetekkel és az ördögűzés legkülönbözőbb fajtaival
igyekeztek magukat megvédelmezni. Hegyi, erdei, vízi és
földi szellemeken kívül főképp a halottak, különösen a víz-
befúltak, akasztottak és legesleginkább az öngyilkosok kí-
sértetétől rettegtek, mivel ezek szüntelenül fenyegették az
ember életét, egészségét és boldogságát.Az ősök kultusza ős-
idők óta a kínai vallás legfontosabb eleme. Az elődök iránt
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tanúsított kegyelet mindenkor a kínai nép legmarkánsabb
jellemvonásainak egyike volt. Az a hit, hogy haláluk után
tiszteletadással tartoznak nekik, bizonyos értelemben úgy
tekinthető, mint e gyermeki tiszteletnek a földi lét utáni ki-
terjesztése. Az a szokás, hogy a halottaknak áldozati aján-
dékokkal kedveskednek, természetesen feltételezi azt az el-
képzelést, hogy az elhaltak, miután földi testüket elhagyták,
továbbra is léteznek az emberihez hasonló, habár annál fi-
nomabb formában. Általában úgy tartották, hogy házuk
vagy sírjuk közelében tartózkodnak, és családjuk sorsában
továbbra is részt vesznek, sőt, bizonyos mértékig mint vé-
dőszellemek képesek befolyásolni is azt.Az a hit, hogy cse-
lekedeteik jutalmául vagy büntetéseként az elhunytak a
mennybe vagy a pokolba kerülnek, kezdetben ismeretlen
volt a kínaiaknál, úgy látszik, nem tudtak sem arról, hogy a
halottaknak van állandó tartózkodási helye, sem arról, hogy
van túlvilági ítélet. Csak a halott uralkodók vagy más elő-
kelő személyiségek szelleméről képzelték, hogy felemelke-
dik az istenekhez, és segít nekik a világ irányításában. Az
őstiszteletet a későbbi filozófia a következőképpen magya-
rázta: az ember az ég és a föld együttműködésének követ-
kezményeként jön létre, az égtől kapja szellemét, azaz a fi-
nom jang-fluidumot, a földtől a testet, a durva jin-
fluidumot. Úgy képzelték, hogy az, amit mi léleknek neve-
zünk, nem kizárólag szellemi, hanem anyagtalan égi (sen)
és anyagi, démoni, földhöz kötődő (kui) részből áll.A halál
bekövetkeztekor a két összetevő különválik, és visszatér
forrásához.Amiképpen a test sem tűnik el azonnal, hanem
fokozatosan feloszlási folyamat megy végbe benne, ugyan-
úgy a szellem is túléli egy ideig a halált, esetleg több évvel,
míg azután végül ő is megszűnik.A lélek eszerint egyéni, in-
dividuális létezőként még hosszabb ideig fennmaradhat a
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testtől való elválása után, ez különösen akkor történik meg,
ha rendkívüli szellemi ereje tartós létet biztosít neki. Ez a né-
zet mégsem vált teljesen általánossá. Sok filozófus szkepti-
kusan szemben állott a halhatatlanság kérdésével, vagy tel-
jességgel tagadta annak lehetőségét. Ez azonban nem gátolta
meg őket abban, hogy ne tekintették volna kötelezőnek az
előírt rítusok hűséges végrehajtását. Az áldozat bemutatá-
sához számos konfuciánus számára elegendő volt annak fel-
tételezése, „mintha” valami valóban létezne, hogy az elköl-
tözöttek arra valók, hogy a kegyelet stb. szükséges érzését
ébren tartsák. Mások viszont elismertek a halál utáni to-
vábbélést, és logikailag igyekeztek bebizonyítani, mint pl.
Mo Ti és iskolája. A taoisták, részben a buddhizmus hatá-
sára, konkrét túlvilág-elképzelést alakítottak ki.

A kínai felfogás szerint a világmindenség egy hatalmas
eleven organizmus, amely folytonos mozgásban van, és
amelynek egyes tagjai kölcsönösen és szüntelenül hatnak
egymásra Az alatt, a hagyomány szerint legkevesebb háro-
mezer év alatt, ameddig metafizikai tanaikat követni tudjuk,
legalább annyi teóriát dolgoztak ki, mint mi nyugaton. En-
nek okán a különböző korokban és különböző gondolko-
dóknál egymástól erősen eltérő nézetek keletkeztek.Arra a
kérdésre: mi tartja fenn, és mi kormányozza a világot, a kí-
naiak lényegében három fogalommal válaszolnak; ezek a
„Sang ti”, a „T'ien” es a „tao”. Ezekkel kell először foglalkoz-
nunk, ha kérdésünkre választ kívánunk kapni.„Sang ti”-nak,
vagyis legfőbb uralkodónak, legfőbb megistenült ősnek azt
a főistent nevezik, aki az általánosan elfogadott nézet sze-
rint az ég mozdulatlan pontján, a sarkcsillagon levő bíbor-
palotájában lakik, és akinek tekintete előtt a világtörténelem
egész színjátéka lezajlik. Sang tiról nem beszélnek el önálló
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mítoszokat, és nem számolnak be csodás tetteiről sem. A
többi középkori szövegben is csak arról esik szó, hogy ki-
rályoknak utasításokat ad és, hogy áldozatot mutatnak be
neki. Sang tit tehát azzal lehet jellemezni, hogy noha ő az
előidézője mindennek, ami történik, ő maga eközben tétlen
marad. A jó uralkodó eszményképe a kínaiaknál tehát az,
akitől minden függ, de, aki maga személyesen nem avatko-
zik be állandóan a kormányzás folyamatába. Sang tit ugyan
személyként képzelték el, hiszen ennek a kornak a gondol-
kodása élőnek, személyiséggel rendelkező lénynek tudott
csak elképzelni mindent, ami létezik, valójában azonban
nem volt egyéb, mint annak a rendnek a megtestesítője,
amely a természetben, az erkölcsben és a rítusban nyilvá-
nult meg, és amelynek segítségével a világ különálló, egyes
jelenségek összefüggéstelen tömkelegéből rendezett egés-
szé válik. A Sang tiban való hit monoteizmus abban az ér-
telemben, mint sok más nép hite egy olyan legfőbb lény-
ben, akinek számos alsóbbrendű isten van alárendelve;
eltér viszont a Visnuban, Sivában, Ahura-Mazdában, Jah-
véban, Allahban való hittől, mivel annyira elvont létezési
módot tulajdonit az istennek, hogy emiatt az embernek
nem alakulhat ki erős emocionális színezetű, a lényével és
cselekedeteivel összefüggő intenzív foglalkozásból fakadó,
bensőséges és személyes kapcsolata vele.

Sang ti helyett sok szövegben T'ien, az égbolt szerepel a
világ legfőbb princípiumaként. Konfuciusz például mindig
ezt a megjelölést használja, és csak a régi irodalomban
hagyja meg a Sang ti nevet. A kanonikus iratokban az ég
lényegéről található adatok a következőkben foglalhatók
össze: az ég minden dolog oka, ő hoz létre mindent, a hit-
vesének tekintett, de neki alárendelt földdel együtt: „ég és
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föld a tízezer lény apja és anyja”. Az ég uralkodik a világ és
az emberek felett; százszoros szerencsét áraszt azokra, akik
jót cselekszenek, és százszoros szerencsétlenséget azokra,
akik rosszat követnek el. Haragja abban nyilvánul meg,
hogy aszállyal, rossz terméssel és zűrzavarral sújtja az or-
szágot. Mivel azonban lényének alapja az irgalom, és nin-
csen benne gyűlölködés, lehet reménykedni kegyelmében.
A legkülönbözőbb szellemi és egyéb adományok szár-
maznak tőle, mindenekelőtt a birodalom feletti uralom, ezt
azonban visszaveszi, ha birtokosa érdemtelennek mutat-
kozik rá. Az, amit a kanonikus iratokban az égről monda-
nak, körülbelül megfelel tehát annak, ami Sang tira vonat-
kozik. Eltérés mutatkozik abban, hogy T'ienben még
csekélyebbek az emberhez hasonló vonások, hiszen kifeje-
zetten azt mondják róla, hogy nem beszél, nesztelenül és
nyomtalanul hat. Viszont külön hangsúlyozzák az égről,
hogy alkot. Ezzel azonban szabályszerű, fokozatos előállí-
tásra gondolnak, nem pedig a semmiből történő terem-
tésre. Az ég lényegéről igen eltérők a nézetek. Némelyik kö-
zülük, bizonyos értelemben közelit az európai teizmushoz,
mások viszont kevés közös vonást mutatnak vele. Ezért
T'ien Mo Tinál ( i. sz. �. század) az ég kifejezetten ember-
hez hasonló lény, jóságos atya, aki szereti az emberi nemet,
és jóra vezérli. Konfuciusz ellenben úgy beszél az égről mint
valami személytelen dologról.

A „tao” szó eredetileg utat jelent, a csillagok útját az ég-
bolton, jelenti azonban a bölcs utat is, amely a célhoz vezet,
a rendet, a törvényt, amely mindenben érvényesül. Mivel a
régi gondolkodás mindent, ami létezik, tárgyilag képzel el,
ezért a tao egyfajta szubsztanciális, habár ugyanakkor lát-
hatatlan valami is. Némely filozófusnál egyenesen maga a
finom ősanyag, amelyből minden létrejött. A taonak ez az
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anyagi felfogása később a taoista varázslók azon elképzelé-
sében jutott kifejezésre, amely szerint életerőnek és varázs-
hatalomnak értelmezték, és úgy hitték, hogy akik ezt isme-
rik és fel is tudják használni, azok számára lehetővé válik az
élet meghosszabbítása és a fémek átalakítása. Mivel az ar-
chaikus gondolkodás nem tett különbséget személyek és tár-
gyak között, nem meglepő, hogy a taoról olykor, mint sze-
mélyes lényről, istenről vagy istennőről beszélnek.

A tao lényegéről és metafizikai jelentőségéről vallott
nézetek a különböző filozófusoknál eltérők. Konfuciusznál
a tao törvény, amelynek segítségével az ég rendben tartja
a természetet és az emberi életet. A taoistáknál a tao im-
manens, saját belső törvényszerűségei szerint működő,
ezeknek engedelmeskedő, értelmes, de személy feletti ter-
mészettörvény, egyben az őslét is, amelynek poláris ketté-
válásából jött létre az ég és a föld.

Kínában éppúgy, mint Egyiptomban, Elő-Ázsiában, Eu-
rópában és Indiában a legfontosabb tudomány, amely a koz-
mikus események ismeretéből kiindulva a földi viszonyok
alakulására vonatkozóan kívánt következtetéseket levonni,
az asztrológia volt, valamint az ezzel szorosan összefüggő, a
jó és rossz jelekkel foglalkozó tanítás, a kronomantia. Számok
és színek szimbolikájából, a különféle időjárási jelenségek-
ből és egyéb, az eljövendő dolgok előjeleiként értelmezett je-
lenségekből jósolták meg a bekövetkező eseményeket. Ki-
zárólagosan kínai a (világegyetem képmásának tekintett)
teknősbéka hátpáncéljának és a cickafark kórónak felhasz-
nálása jóslás céljára. Nagy szerepet játszik még a geomantia,
a szél és víz hatásával foglalkozó tanítás (Feng sui), amely az
élők és holtak lakhelyet meghatározott szempontok szerint
megállapítja, vagy módosítja, hogy ezzel fenntartsa a föld-
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felszín és a makrokozmikus követelmények közötti egyen-
súlyt. A makrokozmosz és a mikrokozmosz között fennálló
általános megegyezésnek és összhangnak az az alapja, hogy
a világmindenség nagy jelenségei, az elemek, a légköri ha-
tások, a bolygók, égtájak, évszakok stb., a legkülönfélébb
földi jelenségekkel állnak összefüggésben, főképp az em-
beri élet jelenségeivel. A Szertartások feljegyzései erről a
következőket mondja:„Az ember egyesíti magában az ég és
a föld szellemi erőit, kiegyenlítődnek benne a fény és árny
princípiumai, találkoznak benne a szellemek és istenek, egy-
másra találnak benne az öt változó állapot (elem) legfino-
mabb erői. Ezért az ember az ég és a föld szíve és az öt vál-
tozó állapot csírája. Ha az eget és a földet vesszük alapul,
minden dolog elérhető. Ha a fényt használjuk eszközül, ki-
kutathatók az emberi érzések. Ha a szellemeket és isteneket
hívjuk segítségül, akkor mindenfajta munka biztos védelmet
élvez. Ha az öt változó állapotot használjuk anyagként, min-
den munka megismételhető.” Fényen és árnyékon vagy sö-
tétségen a két kozmikus őselemet, jangot, a pozitív és jint, a
negatív erőt értették. Az öt változó állapot pedig azonos az
úgynevezett elemekkel:„fa, tűz, fém,víz, föld”, amelyeket nem
anyagi szubsztanciáknak, hanem erőknek képzeltek el. A
kínai szemlélet szerint az egész kozmosz nem egyéb egy ha-
talmas mechanizmusnál, amely állandó változásban van.Az
öt elem ennek következtében nem örök, végső szubsztancia,
hanem létüket minden mással együtt a két őserőnek, jang-
nak és jinnek köszönhetik, amelyek minden dolog szünte-
len változásának okai. Jang a férfi (hímnemű), aktív, nemző,
teremtő, fényes princípium, jin a női, passzív, befogadó, oda-
adó, eltakaró. A kettő egymás párja, kiegészítik egymást, és
nem ellentétei egymásnak. Együttműködésük hozza létre a
kozmosz valamennyi jelenségét. Az évszakok periodikus
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váltakozását pl. a két princípium közötti erőviszonyok elto-
lódásával magyarázzák. Jang ereje nyáron éri el tetőfokát,
ősszel fokozatosan meghátrál jin előtt, az utóbbi télen bon-
takozik ki legerősebben, hogy azután tavasszal ismét áten-
gedje a hatalmat jangnak. Ez a két őserő, amelyek hatalma a
pozitív és negatív, az erő és az anyag, az ég és a föld, a moz-
gás és a nyugalom, a keménység és a lágyság, a meleg és a hi-
deg, a jó és a rossz stb., szüntelenül váltakozó játékában
mutatkozik meg, a maga részéről ismét nem más, mint a
Minden-Egy, az állandó változásban lévő létező két oldala.
A Jang és jin egymásba fonódását, együttműködését a Min-
den-Egyben jól ismert ábrája szimbolizálja: ebben a kör fe-
hér fele, amely egy fekete kört foglal magában, (eredetileg
benne egy fehér ponttal) a jangot, a fekete rész, benne (az
eredetileg fekete pontot tartalmazó) fehér körrel a jint jel-
képezi. Ez a „T'ai ki”-nek, vagyis őskezdetnek nevezett kép
a világegyetem fennálló állapotát fejezi ki, amelyben a po-
zitív és negatív őserő már különvált egymástól. Ezt az álla-
potot egy másik (a „Wu ki”, azaz kezdettelen) előzi meg,
amelyben minden különbség még szétválasztatlanul talál-
ható egymás mellett. Ezt egy egyszerű kör szimbólum jel-
képezi. A mindenségnek ez az állapota nem abszolút nem-
lét, hanem potenciális, láthatóvá még nem vált lét, ez a
szükségszerű nyugalmi pont a világ fennállásának két kor-
szaka között, amelyek mindegyike későbbi korból való
buddhista és indiai hatásra keletkezett számítás szerint, ál-
lítólag ��� ��� évig tart.

A kínaiak hite szerint tehát a világot számos isten és dé-
mon, a legkülönfélébb jó és rossz szellemek népesítik be.A
jó lények (sen) a jangból, a gonoszak (kui) a jinből szár-
maztak.
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Az államvállas istenei elsősorban kozmikus hatalmak,
amelyeknek a mindenségben különféle funkciókat kell el-
látniuk, mások bizonyos földi dolgok oltalmazói, pl. az
utaké, a házé, a családi tűzhelyé, a kapuké, ismét mások is-
tenként tisztelt emberek. A hivatali hierarchiához hason-
lóan osztályokba sorolták őket; ebből a sajátosságból kö-
vetkezik, hogy némely istennek nem mindenki áldozhat,
szakrális tiszteletben csak az részesítheti őket, aki megfe-
lelő rangfokozattal rendelkezik ehhez. A birodalmi vallás-
nak nem is létezett tulajdonképpeni papsága. A szakrális
feladatokat legtöbbször hivatalnokok látták el, akik a rítu-
sok miniszterének voltak alárendelve, a főpapi tisztséget pe-
dig a császár látta el, aki a régmúlt tiszteletre méltó em-
bereit akár isteni rangra is emelhette. Az, hogy a taoizmus
és a buddhizmus a maga papságával széles körben jelentős
befolyásra tett szert, elsősorban annak köszönhető, hogy
ezek a hivatalnokok nem tudták kielégíteni a tömegek val-
lási igényeit. A császár évente a téli napforduló napján
mutatott be áldozatot ősatyjának, az ég istenének Sang ti-
nak, a birodalom legnagyobb és legfenségesebb szentélyé-
ben, a Menny Templomának kerek márványoltárán, Peking
déli részén. Hódolatának bemutatása egyúttal kiterjedt
azokra az emberi őseire is, akik már az ég társai lettek, to-
vábbá a Napra, a Holdra és az öt bolygóra, a csillagokra, a
fellegekre, az esőre, a szélre és a mennydörgésre is. Az is-
teneket és az ősöket írástáblák jelképezték. Ennek az ün-
nepélyes ceremóniának párja az a tiszteletadás volt, ame-
lyet szinten a császár mutatott be a földanyának.

A kínaiak hitrendszerének és világszemléletének végső
formáját két nagy történelmi személyiségük, az e tanokra
kifejtett döntő befolyása határozta meg. Ez a két ember
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Konfuciusz (konfucionizmus) és Lao Ce (taoizmus) voltak.
Konfuciusz, eredeti nevén Kung Fu-Ce (előbbi név ennek
a latinosított változata) nagyjából Buddha kortársa lehetett.
Születési idejét Krisztus előtt ��� körüli időpontra teszik.
Fiatal koráról kevés információ ismert.Állítólag nem túl jó
módban nőtt fel, ettől függetlenül azonban kiváló nevelést
és taníttatást kapott. Tehetsége és éleselméjűsége már igen
korán megmutatkozott. Tizenhét évesen már magántaní-
tást vállalt, és további életében is ez maradt fő tevékenysége,
miközben szenvedélyesen kutatta és tanulmányozta a kínai
történelmet. Ötvenéves kora környékén állami megbízást
kapott. Egy kanton közigazgatási főnöke lett, amely tevé-
kenysége annyira sikeres volt, hogy hamarosan kinevezték
igazságügyi-miniszterré.

E tisztségéről azonban néhány év után lemondott, és ez-
után több mint egy évtizedig tanítványai kíséretében járta
az országot. Végül visszatért szülőföldjére, ahol nagy tisz-
telettel fogadták, de több állami hivatalt már nem kapott.
Ezután irodalmi tevékenységet folytatott egészen i. e. ���-
ben bekövetkezett haláláig.A róla fennmaradt feljegyzések
eképpen jellemzik a mestert: „Amikor nem volt elfoglalt,
derűs és nyájas volt. Mentes volt négy dologtól: nem volt
magánvéleménye, nem voltak előítéletei, nem volt makacs
és önző. Szelíd volt, de mégis méltóságteljes, tiszteletet pa-
rancsoló, de mégsem indulatos. Tisztelettudó és mégis ön-
tudatos.” Rendkívül érdekelték a régi dalok, rítusok, és
egyáltalán minden, amely a történelemmel volt kapcsola-
tos. Azonban sosem beszélt démonokról és varázslatokról.
A tettek jutalmáról, a világ rendjéről és a tökéletes erköl-
csösségről is csak igen ritkán, és kizárólag legelőrehala-
dottabb tanítványainak szólt. Igen kevéssel beérte, mert a
lélek belső nyugalmát fölébe helyezte a külső gazdagságnak.
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Nem evett sokat és mindig olyasmit, ami az időnek meg-
felelt. Ha sok is volt az ételben a hús, nem engedte meg,
hogy a rizs ízét elvegye. Gyömbérről sosem feledkezett
meg az evésnél. A borivásban nem szabott korlátokat, de
sosem részegedett le. Étkezés közben nem vitatkozott, és az
ágyban sosem beszélt. Sokat adott az öltözködésére, gon-
dosan ügyelt lakásában a rendre. Otthon igénytelenül egy-
szerű volt, úgy viselkedett, mintha beszélni sem tudna. A
templomban vagy az udvarnál viszont folyékonyan be-
szélt, de azért igen megfontoltan. Fejedelmekkel és hiva-
talnokokkal való érintkezésben, audienciákon, külföldi kö-
vetségek fogadásakor és diplomáciai küldetésben mindig a
célnak megfelelő, méltóságteljes magatartást tanúsított.
Óvatos volt a böjtölésben, a háborúban és betegség idején.
Életcélját a történelem és az igazság megismerésében ha-
tározta meg. Úgy gondolta, hogy a történelem minél töké-
letesebb ismerete az eszköz az igazság megismeréséhez.Azt
tartotta, hogy a gondolkodás sokkal hátrébb való, mint a ta-
nulás. Úgy tekintett magára, mint olyanra, akit az ég jelölt
ki arra, hogy megújítsa az ókori szent császárok által meg-
alapozott kultúrát és erkölcsöt.

A kínai utókor Konfuciuszt az egyik legnagyobb bölcs-
nek tekinti, aki valaha élt a földön.A kínaiság kifejezett esz-
ményképe lett, erkölcsi tanításait, valamint rituális előírá-
sait, sőt még életmódját és viselkedését is sokáig minta-
képnek tekintettek. Az természetesen kérdéses, vajon a
történelmi Konfuciusz mindenben vagy legalábbis lénye-
geben megfelelt-e annak az eszményképnek, amelyet róla
lelkes hívei az évszázadok során kialakítottak hiszen ese-
tében is érvényesült az a gyakorlat, amely hajlamos volt a
kínaiaknak kedves és tiszteletreméltó személyeit felma-
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gasztalni, személyük köré mítoszokat szőni. Az azonban
nem lehet kétséges, hogy Konfuciusz olyan etikai tulaj-
donságokkal rendelkezett, amelyek politikusokban ritkán
találhatók meg ilyen határozottan, és a kínai népnek örök
dicsőségére válik, hogy eszményképe megtestesülését hosz-
szú évszázadokon át egy olyan államfilozófusban látta, aki
a zsarnokokkal és világhódítókkal ellentétben a tartós ál-
lamszervezet alapjának a békés harmóniát tekintette.

Valószínű, hogy Konfuciusz iskolája nem tehetett volna
szert oly nagy jelentőségre a kínai szellemi életben, és neve
nem lenne az egyik leghíresebb a Mennyei Birodalom tör-
ténetében, ha a könyvégető Si huangti bukását követő re-
akció nem épp Konfuciuszt tekintette volna a konzervatív
korok nagy, reprezentatív államfilozófusának, és ha hátra-
hagyott műveinek gyűjteménye nem maradt volna fenn.Az
első döntő jelentőségű császári megtiszteltetésben i. e. ���-
ben részesítették a halott bölcset. A Han-dinasztia első
császára ekkor meglátogatta sírját, és ott áldozatot mutatott
be. Kevéssel ezután, körülbelül i. e. ��-ban, szülőhelyén
templomot emeltek neki. Egy i. sz. ���-ben kelt ediktum el-
rendelte, hogy minden tartományi székhelyen Konfuciusz-
templomot kell létesíteni, de hamarosan nem volt jelentő-
sebb hely, amely ne dicsekedhetett volna a bölcsnek
legalább egy szentélyével. Konfuciuszt, mint a trón és az
egyház legszilárdabb támaszát jelentő etikai-politikai rend-
szer szimbólumát és megtestesítőjét, nemzedékről nemze-
dékre mind nagyobb tisztelet övezte. Az ����. december
��.-án kibocsátott ediktummal a mandzsu dinasztia a böl-
cset egyenrangúvá tette az égi és földi istenekkel. Ily mó-
don, néhány évvel a császárság bukása előtt, elnyerte a
legmagasabb elismerést, amelyben kormány valaha is olyan
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embert részesített, aki uralmának elméleti alapjait évezre-
dekkel korábban írásba foglalta.

Lao-ce az öreg (aggastyán mester) a kínai szellemi élet leg-
titokzatosabb és legvitatottabb alakjainak egyike. A hagyo-
mány Konfuciusz idősebb kortársának tartja, aki i. e. ���-���
között élt, és az előbbinek nagy ideológiai ellenfele volt. Mo-
dern kori kutatók kétségbe vonják ennek az állításnak a he-
lyességét. Egyesek teljességgel mondabeli alaknak tekintik,
akit azért találtak ki, hogy ezzel a legrégibb taoista alkotás-
nak, a Tao tö kingnek tekintélyt kölcsönözzenek, míg mások
úgy vélik, hogy az i. e. �. évszázadban élt remete-filozófus, Li
Er viselte a Lao-ce melléknevet. A hagyomány szerint Lao-
ce a Jangce-vidék egyik falujából származott. Egy legenda azt
állítja, hogy anyja már �� esztendős volt, amikor egy nap-
sugár teherbe ejtette, és további �� év múlva bújt elő csípő-
jéből a gyermeke. Lao-ce állítólag egy ideig udvari levéltár-
nok volt Lojangban, az akkori fővárosban. Élete végén egy
fekete ökör hátán el akarta hagyni Kínát, a határszoros pa-
rancsnoka azonban felszólította, hogy előbb írja le gondo-
latait a világról és az életről. Ennek a kívánságnak tett eleget
a Tao tö king (könyv a világtörvényről (tao) és annak hatá-
sáról) megfogalmazásával, és azután a„Nyugat barbárainak”
hirdette a taoról szóló tant. Lao-ce etikai előírásaiban vonja
le a gyakorlati következtetéseket alapeszméjéből, amely sze-
rint az eredeti természetes egység a viszonylagos ellentétek
keletkezése miatt szűnt meg. Az ember ahelyett, hogy ösz-
tönös biztonsággal a világtörvény útján járna, és cselekede-
teiben ehhez alkalmazkodna, önző célokat követ, ennek kö-
vetkezményeként eltávolodik az örök rendtől, és bajba kerül.
Ahogyan tanította:„Nincs nagyobb bűn, mint engedni a mo-
hóságnak, nincs nagyobb baj, mint ha valaki nem tudja

��



mérsékelni magát, nincs gonoszabb veszedelem, mint a nye-
részkedési vágy”. Ezért annak, aki az igaz üdvösségre törek-
szik, le kell mondania minden élvezetről, és tökéletesen fel
kell oldódnia a taoban, mintha gyermek lenne.”Lao-ce élet-
eszménye tehát egészen más, mint Konfuciuszé.Az utóbbi az
ember feladatát a földi léttel összefüggő tevékenységben
látja, amely tevékenység megfelel a múlt nagy uralkodói ál-
tal megmutatott formáknak és rítusoknak. Lao-ce szerint vi-
szont a végső cél az örökkévalóságban való szemlélődő el-
mélyedés, a nyugodt vágynélküliség, a világi dolgoktól való
tartózkodás. Erre kell a bölcsnek törekednie. A bölcs béke-
tűrő és engedékeny, nemcsak a jókhoz jó, hanem a gono-
szokhoz is, nemcsak a hűségesekhez hű, hanem az árulók-
hoz is, a gyűlöletet is jósággal viszonozza. Konfuciusz ezzel
szemben azt hirdette, hogy a rosszat nem szabad jóval vi-
szonozni, hiszen ez a fajta magatartás csak erősítené és fo-
kozná a rosszat és a gonoszt.

Összegzésképpen tehát elmondható, hogy Konfuciusz és
Lao-ce volt az a két legreprezentatívabb vallásos gondol-
kodó, akiket Kína hosszú történelme alatt „kitermelt”.

A konfucionizmuson és a taoizmuson kívül azonban
minden korban voltak más irányzatok is, amelyek a világot
magyarázták, és az erkölcsi, valamint az állami élet számára
szolgáló normák felállításán fáradoztak. Ezek nagy száma
és sok esetben egymáshoz képest homlokegyenest ellen-
kező tanításaira, terjedelmi és fő tárgyunkhoz nem szoro-
san kapcsolódó voltuk miatt itt nem térnék ki. Azonban
mindenképpen meg kell említeni még azt a nyugati szem-
mel nézve igen furcsa és sajátságos vonását a kínai szel-
lemnek, amely jogosan egymás mellett létezőnek ismer el
különböző nézeteket anélkül, hogy kényszerítve érezné
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magát arra, hogy azokból egy zárt egészet alkosson. A leg-
több kínai számára semmiféle gondot vagy nehézséget
nem jelent az, hogy egyszer Konfuciusz, máskor pedig
Lao-ce írásait tanulmányozzák, gondolkodásukat, életvite-
lüket és cselekedeteiket pedig éppen az aktuálisan tanul-
mányozott tanokhoz igazítsák, és akár ezzel egyidejűleg
még a néphit legváltozatosabb szokásait és elképzeléseit is
összekapcsolják ezekkel. Szellemiségük minden probléma
nélkül megengedi nekik azt is, hogy elfogadják a buddhista
tanokat vagy, hogy buddhista rítusokat gyakoroljanak anél-
kül, hogy emiatt más rendszerektől vagy kultuszoktól el-
fordulnának. E felfogás és tények is igen jól szemléltetik a
kínai „univerzizmus” fogalmát.
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A kereszténység

E fejezet tárgyalásakor alapértelmezettnek vettem, hogy
te, kedves olvasóm, lényegesen tájékozottabb vagy a ke-
reszténységet illetően, mint a többi nagy vallás esetében.
Nyilván vannak kivételek e tekintetben is, de a többség ese-
tében azt gondolom, igazam lehet. Ezért itt tényleg csak a
legalapvetőbb tudnivalókat rögzítem igyekezvén nem be-
lebonyolódni abba a sallangtömegbe, amelyet a különböző
keresztény felekezetek aggattak az eredeti tanokra, és
ugyanennek okán, a többi vallást tárgyaló fejezettől eltérő
módon fogom megközelíteni jelen fejezet mondandóját.

Bármennyire furcsa is, a kereszténység a konstantini
fordulat óta eltelt bő ezerhétszáz éves története alatt any-
nyiféle tant, nézetet szívott magába, hogy az ezen külön-
böző nézeteik alapján egymástól sokszor élesen elkülö-
nülő, magukat ilyen-olyan kereszténynek valló
felekezeteknek, szektáknak mára se szeri-se száma.Általá-
nosan elmondható azonban, hogy a kereszténység gyöke-
rei a judaizmushoz nyúlnak vissza, de ahhoz képest igen je-
lentős különbséget jelent Jézus Krisztusnak, mint
messiásnak, megváltónak az elfogadása, amelyet a zsidók
máig hevesen tagadnak, a keresztény egyházak viszont
megváltónak és egyházuk alapítójának tekintik Krisztust.
Ettől a ponttól kezdve azonban elkezdődik a keresztény
egyházon belüli megosztottság is, hiszen Jézus Krisztus
személyéről számos különböző felfogás és nézet látott nap-

��



világot e felekezetek tanításaiban. Vitatkoznak például
azon, hogy Őt is teremtette-e az Atya vagy kezdettől fogva
létezett-e? Vitatkoznak azon, hogy azonos hatalma van-e,
avagy alárendelt szerepe van az Atyához képest? Hogy Is-
ten volt-e, amikor itt járt vagy ember? Esetleg mindkettő?
Jézus személyétől eltekintve is rengeteg a felekezetek taní-
tásai közötti nézetkülönbség, szinte minden téren. Ezek né-
zeteinek, valamint a közöttük fennálló nézetkülönbségek
bemutatására itt kísérletet sem tennék, hisz vélhetően
amúgy is meglehetősen hiányosra sikeredne a dolog.A tan
lényege röviden összefoglalva az, hogy az Egyetlen Te-
remtő Isten, az Atya, aki hat nap alatt teremtette a világ-
egyetemet annak minden apró részletével egyetemben, és
a hetedik napon teremtő munkájából megpihent, embert
teremtett az Ő képmására és örömére, hogy az uralkodjon
a földön. Ám a teremtmény hűtlen lett teremtőjéhez, és
megszegve Isten parancsát bűnbe esett. Beengedte a go-
noszt az Édenbe, a világba, amelynek az őrzése addig rá volt
bízva. „És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden
kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.” Ennek a bűnnek az ered-
ményeképpen az ember kiesett a paradicsomból, az éden-
ből, ahova Isten teremtette és halandóvá válva megkezdte
verejtékes és mulandó létét a földön. Isten azonban nem
mondott le kedves teremtményéről és elkészített számára
egy üdvtervet, amely lehetővé tette az ember számára azt,
hogy bűneitől megszabadulva ismét elnyerje az örök életet.
Ennek a megváltási tervnek volt, illetve lett kulcsfigurája a
Fiú, az Atyaisten legkedvesebb, egyszülött gyermeke, aki e
világban Jézus Krisztusként ismert. Őt küldte el az Atya,
hogy elvegye egy tökéletes áldozattal az emberről a bűnt.
Az áldozat (áldozati bárány) maga a Fiú, az elsőszülött volt,
aki tökéletes életet élve, bűntelenül feláldozva önmagát,
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életét és vérét adta az emberiségért, egyszeri, tökéletes ál-
dozatot bemutatva az Atyának. Ártatlanul elítélték, meg-
kínozták, meggyalázták, majd megfeszítették. Krisztus
meghalt, majd harmadnapra feltámadt és hús-vér alakban,
testben újra megjelent a földön beváltva a messiási prófé-
ciák idevonatkozó részét. Miután több ízben találkozott ta-
nítványaival és még másokkal is, végül a tanítványok szeme
láttára felszállt a mennybe, ahol elfoglalta helyét az Atya
jobbján, és megkezdte uralkodását az Atya által ráruházott,
minden mennyei és földi hatalmával élve. Az Atya Krisz-
tusra, a Fiúra bízta az ítéletet is, amellyel mindenkit meg-
ítél majd földi élete alapján. Jézus Krisztus tehát így lett
minden Őbenne hívő ember megváltója, aki újra el fog
jönni és azokat az embereket, akik elfogadták Őt megvál-
tójuknak, meg fogja menteni a végítéletkor, feltámasztva
őket, új testet ad nekik és miután a régi földet és eget el-
pusztítja a bűnösökkel együtt, akik nem bizonyultak mél-
tónak az üdvösségre (megmentésre), teremt egy új földet
és eget, majd ezen az új földön helyezi el azokat, akik üd-
vösséget nyertek.A gonosz végérvényesen el lesz pusztítva,
soha többet nem árthat a világnak és lakóinak. A szentek
(üdvösséget nyert emberek) együtt fognak uralkodni Krisz-
tussal az öröklétben. Nagyjából ennyi, ami közös a keresz-
tény nézetekben, de valószínűleg nem tévedek, amikor úgy
gondolom, hogy e rövid összefoglaló elolvasása után is
számos kritikával illetne sok „keresztény hívő” és felekezeti
vezető, pap, önjelölt tanító, stb. E történet minden pontját,
és még rendkívül sok egyéb részletet magyaráznak így is-
úgy is. Vitatkoznak vég nélkül azt érve el ezzel, hogy a hí-
vek között egyre nagyobb szakadékok tátonganak, az Urat
keresők egyre bizonytalanabbak, az igaz információk és ta-
nítások pedig elvesznek a hazugságáradatban, mint tű szé-

���



nakazalban. Hiszen az ördög mindig a részletekben bújik
meg. Ha nem tudod eltitkolni az igazságot, hígítsd fel, adj
hozzá annyi félrevezető adalékot, amennyit csak lehetséges!
Sátán ezt tette tehát, miután belátta, hogy a Krisztusi tanok
erővel való kiirtása nem fog működni. Ennek a sátáni stra-
tégiának alapköveként született meg a római katolikus,
magát a kereszténység legfőbb bástyájaként, vagy még in-
kább alapköveként definiáló egyház, amely mára az összes
keresztény egyházat visszagyűrte fennhatósága alá, és
amely minden erejét, hatalmát és rafináltságát latba vetve
nyújtogatja mohó csápjait az összes többi vallás hívei felé
is. Sokan tiltakoznának előbbi kijelentésem igazsága ellen,
de jól látszik az irány. Például ����. október ��.-én Augs-
burgban lutheránus és római katolikus teológusok egy kö-
zös nyilatkozatot írtak alá, amelyben teológiai kérdésekben
(leginkább a megigazulással kapcsolatban) igyekeztek kö-
zös nevezőre jutni. Bár a felszínen megfigyelhető folyamat
döcögősnek látszik, az irány és a szándék jól kitűnik a fi-
gyelmes szemlélő számára. Ez pedig a megbékélés szépen
hangzó ideája mögé bújtatott kiegyezés, amelyet a reform-
egyházak is teljes mellszélességgel támogatnak és üdvösnek
tartanak. Kiegyezés tehát a katolicizmussal, kompromisz-
szum, megalkuvás. Vajon Krisztus megalkudott volna va-
laha is a katolikusokkal? A farizeusokkal? Vagy Sákjamuni
Gautama Buddhával? Vagy bárkivel, aki a legcsekélyebb
mértékben ellentmondott volna annak, amit Ő tanított és
képviselt? Nos, én nem hiszem. Még akkor sem alkudott
volna meg, ha az összefogás és a „szeressük egymást gye-
rekek” egyébként valóban szívmelengető ideáját emleget-
ték volna Neki. Igazság csak egy van. Ő pedig ehhez tartotta
Magát és ezt hirdette. Az igazság nem lehet megalkuvó,
nem lehet kompromisszumkereső, nem egyezhet ki ön-
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magánál kevesebbel. A római pápa pedig a kiegyezést, a
kompromisszumot, a megalkuvást hirdeti és szinte minden
keresztény egyház üdvösnek tartja ezt a törekvést. Ez egy
olyan zászló, amely alá a világ összes békére és nyuga-
lomra vágyó emberét, vallástól függetlenül be lehet gyűj-
teni. Ez egy olyan fundamentum, amelyen felépülhet az új
világvallás bábeli tornya.

E fejezet címének tehát szívem szerint a „hamis” keresz-
ténység címet adtam volna. De miután e jelzővel meglátá-
som szerint az összes, a vallásokat tárgyaló fejezetcímet ki-
egészíthettem volna, inkább eltekintettem ettől. Miért
állítom tehát azt, hogy hamis az intézményesített keresz-
ténység? Vizsgáljuk meg magát az elnevezését! Hiszen már
az is hazug. Legalábbis annyiban, hogy a Jézus Krisztus ál-
tal ránk hagyott, az Őt követők szellemi egyházát, gyüle-
kezetét nem így hívták és hívják. Hazugság annyiban, hogy
Krisztus soha, sehol egyetlen szóval sem említette sem
ezt a megnevezést sem azt, hogy földi egyházat, sőt, sze-
mélyes képviselőt, helytartót hagyna Maga után. Tu-
dom, az egyház általában az alábbi igét említi, amikor lé-
tét próbálja legitimálni:

„Én meg azt mondom neked: Te Péter (kőszikla) vagy!
Én ezen a kősziklán építem fel majd az én eklézsiámat
s azon még a láthatatlan ország (Hádész) kapui sem

vehetnek majd erőt.
Odaadom majd neked a mennyek királyságának kulcsait,

úgyhogy ha valamit a földön meg-kötnél, az a mennyekben
is kötve lesz, s ha valamit a földön feloldanál, a mennyek-

ben is oldva lesz.”

���



Ez tényleg szép és jó, csak az egyház szempontjából
annyi a gond vele, hogy semmi köze hozzá. Látni kell,
hogy Krisztus Péterhez szólt konkrétan („Te Péter”), és
semmiféle utódokról meg földi helytartóról, vagy helytar-
tóságról említést soha egyetlen szóval sem tett.Az eklészia
(gyülekezet, egyház) szellemi alapú, amint erről a későb-
biekben konkrétan szól is Pál apostol:

„mindnyájan ugyanazt a szellemi kenyeret ették s mind-
nyájan ugyanazt a szellemi italt itták, – hiszen ittak az
őket követő szellemi kősziklából, mely a Krisztus volt”

A kereszténység elnevezés eredetét e vallás, illetve egyház
legrégebbi képviselőjének, a római katolikus egyház törté-
netéből ismerhetjük meg a legpontosabban.Azért határoz-
tam meg a pápai egyházat a legrégibb keresztény képvise-
letnek, mert Jézus Krisztus követői, a (görög) Khrisztosz
követők nem voltak keresztények. Ezt az elnevezést az egy-
házalapító I. Constantinus, a később „szenté” avatott Nagy
Konstantin római császár ratifikálta, a khrisztosz (görög)
szót amely felkentet, messiást jelent christianus (latin), azaz
keresztény szóvá torzítva. E Krisztus után ���-ban megho-
zott, a Mediolanumi (Milánói) ediktumként ismert straté-
giaváltása a sátánnak, egy majd három évszázadig tartó
dühöngő őrjöngés időszakának vetett véget, amikor az úgy-
nevezett őskeresztényeket, valójában Krisztus követőit, min-
den eszközzel, kegyetlenebbnél kegyetlenebb módszerekkel
üldözte Róma, a sátán hatalmi központja. Krisztus halála és
feltámadása, valamint a Mediolánumi ediktum megszüle-
tése között Krisztus híveinek tömegei estek áldozatul a ró-
mai császárok által elrendelt üldöztetéseknek. Krisztus hí-
veit összefogdosták, és vadállatok elé vetették az arénákban,
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gályákra küldték, halálra kínozták, megfeszítették őket, aki
megölt egy Krisztus-követőt, az megkapta a megölt személy
minden vagyonát, birtokát. Iszonyatos vérengzés folyt, de ez
sem volt elégséges Krisztus egyházának az elpusztítására.Az
eklészia (görög szó, jelentése gyülekezet, egyház, csak a ma-
gyar torzítás miatt lett eklézsia) egyre nőtt, a hívek száma
egyre szaporodott. Amikor végképp nyilvánvalóvá vált,
hogy ezt az egyházat nem lehet erőszakkal kiirtani, akkor
következett el a taktikai fordulat. Szent Konstantin császár
megtiltotta az üldözéseket.Visszaadta az elkobzott javakat,
sőt, maga is felvette az új, általa már kereszténynek nevezett
vallást és udvarát, valamint a római elitet is erre terelte. Az
addig üldözött Krisztus-követőket egyszerre szárnyai alá
vette a császár és mindössze annyit kért cserébe, hogy áll-
janak be Róma fennhatósága alá, az egyház és az állam
lépjen frigyre. Cserébe ez lesz a birodalom vallása, akik
eddig üldözöttek voltak ezután az elit lesz. Az úgynevezett
keresztények megalkudtak hát a (földi) hatalommal, képte-
lenek lévén ellenállni annak a hatalmas kísértésnek, amellyel
szembekerültek.A hamis keresztény egyház tehát NEM Jé-
zus Krisztus és nem az apostolok által alapított egyház. Így
nem is ezek szellemi örökségét hordozza. Ez az egyháznak
álcázott hatalmi szervezet, szent könyvünk a Biblia (jelen-
tése könyv, könyvek, tekercsek) félremagyarázásával igyek-
szik tehát legitimálni létezését, azzal a Bibliával próbálva iga-
zolni magát, hatalmát és tevékenységét, amelyet hosszú
ideig rejtegetett a nyilvánosság elől, és amelyet minden esz-
közzel igyekszik megrontani és tanításait elferdíteni. Ha
nem hinnék a predesztinációban, így annak minden ezzel
együtt járó igazságában, akkor fel nem foghatnám, hogyan
lehet ennyi olvasni tudó hívő lélek ennyire vak. Elképesztő
és döbbenetes, hogy a keresztény egyházak tanításai, ki-
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váltképpen a római katolikusé, szöges ellentétben állnak
mindazzal a tanítással, amelyet a Biblia megfogalmaz, és ezt
százmilliók, milliárdok nem veszik észre. Döbbenet.

„Atyám – kérdezi a ministráns fiú – miért mondta az Úr,
hogy senkit se nevezzetek atyátoknak, mert Atya csak egy
van, mégpedig a mennyei Atyátok? Á fiam – mondja a pap,
– ne törődj vele, ezt rosszul tudta Jézus. Te csak hívj ezután
is atyádnak, az a helyes. A bűnös gondolatért, penitencia-
ként pedig mondj el száz üdvözlégy Máriát, és most menj,
töröld le azt a sok nyálat a Mária szobor lábáról fiam, mert
itt az influenza szezon, még kidől az eklézsia és üres ma-
rad vasárnap a persely.”

A keresztény elnevezéssel kapcsolatban, az igaz és a le-
hető legobjektívebb tájékoztatás kedvéért még muszáj meg-
említenem néhány információt, amelyeket kérdésemre vá-
laszként egy egyetemi tanártól kaptam e tárgyban.A kérdés
úgy szólt, hogy milyen adatok alapján jelenti ki azt, hogy
a konstantini fordulat előtt Krisztus követői keresztények-
nek nevezték önmagukat? Íme a válasz:

„A keresztény elnevezés valóban a Bibliából ered, Jézus
követőit először Antiokhiában nevezték keresztényeknek
(Ap. csel. ��,��).Az elnevezés aztán széles körben elterjedt,
és számos forrásban felbukkan, tehát az első évszázadok-
ban, a konstantini fordulat előtt is használták ezt a nevet (a
keresztények is önmagukra, illetve mások is rájuk). Biblián
kívüli forrásként megemlíthető pl. Tacitus, a római törté-
netíró feljegyzése (Christianusként hivatkozik rájuk):
http://mek.oszk.hu/�����/�����/html/��.htm#�� (Anna-
les, Évkönyvek XV. ��.) Ifj. Plinius is ír a keresztényekről:
http://mek.oszk.hu/�����/�����/�����.pdf (X. könyv, ��.
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levél) Ezen kívül Vanyó László Ókeresztény írók c. soro-
zatában (�� részes forrásközlés, megjelent ����-���� kö-
zött) is számos hivatkozás van erre a névre, tehát a forrá-
sok magától értetődően használják ezt az elnevezést.”

Nos, ennyi. Az a helyzet, hogy ettől függetlenül én nem
lettem meggyőzve, de el kell ismernem, hogy ez simán le-
het az én „megátalkodottságom” miatt is. Ugye a Biblia saj-
nos egyértelműen manipulált attól függetlenül, hogy az Is-
ten szava és szándéka ma is tökéletesen átjön belőle azok
számára, akik képesek befogadni azt, de igen figyelemre
méltó tény az, hogy minden lehetséges manipuláltsága el-
lenére, sehol, egyetlen Krisztusi idézetben sem szerepel a
keresztény szó. Jézus Krisztus soha, sehol, egyetlen egy-
szer sem beszélt kereszténységről! Nem tartom életsze-
rűnek azt, hogy aki pontosan ismeri Krisztus életét és ke-
reszthalálát, az magát – különösen a korai „kereszténység”,
az „őskereszténység” idején – így nevezze. Van ugye a
Krisztus-követő elnevezés, ahogyan például valójában Pál
is nevezte magát. Ezt a Biblia eredetiben számos helyen
használja:

„Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé.”

Nem azt mondja: legyetek keresztények. Én azt gondo-
lom, hogy a keresztény elnevezés, inkább a Krisztus-köve-
tők egyfajta gúnyolása lehetett eredetileg (keresztre való), ha
a Biblián kívüli források igazak. Ezt alátámasztaná az a
tény is, hogy ezek a források nem Krisztus-követőktől va-
lók, így ezek logikusan használhatták gúnyolódva vagy
megvetéssel gondolva a Krisztus-követőkre ezt a titulust,
amelyet pedig később Konstantin átvett. Nem lenne meg-
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lepő és idegen sátántól egy ilyen húzás, márpedig a kons-
tantini paradigmaváltás egyértelműen az ő munkájának
eredménye. Jó példa még a fentebb már említett, az utolsó
ószövetségi próféta„átkeresztelése” is. Bemerítő Jánosról van
szó, akit ma szinte mindenki a Bibliákban olvasható Ke-
resztelő (Szent) János néven ismer, pedig az eredeti iratok-
ban szó sem volt „keresztelő” megnevezésről János próféta
esetében (sem). Ugye a Biblia félremagyarázása mára egy
önálló iparággá, tudománnyá nőtte ki magát. A reformá-
cióig az átlagember kezébe sem vehette a Bibliát. Ez kizá-
rólag a papok privilégiuma volt, de ők is csak a már szer-
kesztett, az egyház vezetése által jóváhagyott (kanonizált)
verziót forgathatták.Azonban így is számos probléma akadt,
hiszen annyira lehetetlen volt az igét tönkretenni, eredeti
mondanivalóját eltitkolni, hogy az igazság a figyelmes és
gondolkodó, Isten vezetését bíró olvasó számára ne derül-
jön ki belőle. Ehhez konkrétan egy újat kellett volna írni. Ezt
egyébként meg is tették.Az új mű címe Korán lett, de erről
később.A Bibliában tehát – annak minden megnyomorítása
ellenére – ma is ott van az igazság, Krisztus eredeti tanítá-
sai. Egészen elképesztő és döbbenetes, hogy ennek ellenére
bő kétmilliárd ember bedől a kereszténység és földi szer-
vezeteik hazugságainak. Mintha tényleg nem tudnának ol-
vasni, vagy szöveget értelmezni.A szövegértelmezéssel kap-
csolatban egyébként meg kell jegyezni azt a sajnálatos tényt,
hogy valóban komoly gondok vannak e téren. Nem elég,
hogy az emberi szubjektivitás már önmagában is könnyen
eltéríti az olvasót a valódi mondanivaló, tartalom megis-
merésétől, de még át is fogalmazták, szavakat módosítottak,
igeszakaszokat kihagytak másokat betoldottak, átírtak, és
papjaik által folyamatosan félremagyarázták a bibliai taní-
tásokat. Az iskolákban ma úgy tanítják a gyerekeket, hogy
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ne gondolkodó emberi lényekké, hanem adatfeldolgozó
gépekké váljanak. Olyan mennyiségű információt és kész
adatmennyiséget zúdítanak rájuk, hogy ennek az adattö-
megnek az analitikus feldolgozása egyszerűen lehetetlenné
váljon. Ha úgy le vagy terhelve, a folyamatos számonkérés
Damoklész-kardjával a fejed felett, hogy alig vagy képes kö-
vetni az elvárásokat, dehogy fogsz te filózgatni, analizálni a
bejövő információkat. Csak egyszerűen megpróbálod mi-
nél hatékonyabban integrálni és simán elfogadod dogma-
ként azokat. Ez a mai oktatás lényege és célja: robotokat,
gondolkodásra képtelen zombi végrehajtókat nevelni a
gyermekeinkből. Bezzeg a hülyeséget már egy éves koruk-
ban tökéletesen tudják, a gondos szülői és minden egyéb
forrásból őket érő agymosás hatására. Miről beszélek? Hát
például a télapóról. Santa Nikolausról, a katolikus Szent
Miklósról. Adva van egy elváltoztatott külsejű, szakállas,
öreg férfi, aki különféle édességeket, cukrot, csokoládét ad
a jó gyerekeknek olyan módon, hogy éjjel, miközben a gye-
rek alszik, belopódzik hozzá a kéményen keresztül. De ez
még nem minden, mert van neki tettestársa is, aki krampusz
néven ismert, és aki különféle testi fenyítésre alkalmas esz-
közöket, leginkább virgács elnevezésű faágvessző köteget
tartogat a rossz gyerekek számára. Ez is éjszaka, a kéményen
keresztül közlekedik. Miután pedig végeztek a magánlak-
sértés jellegű cselekményükkel, repülő rénszarvasszánon
hagyják el a helyszínt, miközben Szent Milkós„yohohóó”ki-
áltásokkal ad hangot az elégedettségének. De komolyra
fordítva a szót, ez is egy pogány, emberhez kapcsolódó bál-
ványimádat becsempészése az emberek életébe, a cukiság és
a szeretet álcája mögé bújtatva. Ritkán idézek a wikiből, de
most olvassuk el, mit hoz ezzel a témával kapcsolatban!

„A piros palástban, püspöksüvegben és pásztorbottal
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ajándékokat osztó Mikulás eredetileg a katolikus vallású vi-
dékeken Szent Miklósnak, a Lycia római provinciában fekvő
Myra püspökének népies alakja. Szent Miklós a gyermekek
és diákok védőszentje, ezért a későbbi korokban a népi val-
lásosság hatására kialakult ajándékosztó püspöksüveges
Mikulás előképének és mintájának tartják. ����-ben Myrá-
ból a Dél-Olaszországi Bari városába vitték Szent Miklós
ereklyéit, miután a város egyike lett Európa legjelentősebb
keresztény központjainak. A Szent Miklós napi magyar
népi hagyományok német hatást tükröznek. A katolikus
szent kultuszát Németországba a ��. században vitték el a
kereskedők. A középkorban szerepjátékokkal emlékeztek
meg Szent Miklós tetteiről. Kezdetben a különféle játékok-
ban a kolostori iskolák legifjabb diákja alakította Miklóst.
Később ezt a szerepet a felnőttek vették át. Ebből alakult ki
aztán a szokás és került Magyarországra, hogy az ünnepnap
előestéjén, egy később magyar nyelvterületen „Mikulás”-
nak elnevezett piros köpenybe öltözött apó, házról házra járt
és vizsgáztatta, dicsérte, ajándékokkal halmozta el a gyere-
keket, vagy éppenséggel megfenyítette, megbüntette őket.A
modern magyar néphagyomány szerint december �. éjjelén
– december �. hajnalán a Mikulás meglátogatja a gyer-
mekeket, s ha az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb aján-
dékot ad nekik. Ez a népszokás, azaz az ablakba kitett csiz-
mákba ajándékot helyező titokzatos Mikulásjárás körülbelül
egy évszázadra tekint vissza. Magyar nyelvterületen Miku-
lás alakjára használatos az újabb keletű, a szélesebb körben
csak az ����-es évek óta elterjedt Télapó elnevezés is, ami
feltételezhetően teljesen téves összemosása a különböző
kultúrkörök hagyományainak. (És persze jobban megfelelt
a regnáló kommunista rendszer ízlésének, mint a Szent
Miklós kultusz.) A képzeletbeli ajándékosztó alakjának el-
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nevezésére régóta használt „Mikulás” elnevezés ����-tól
eredeztethető és egy olyan „lény”, illetve népi mesealak el-
nevezése, aki december �-án, Szent Miklós napján meg-
ajándékozza a gyermekeket. A Mikulás szó cseh eredetű,
maga az ajándékozás szokása pedig osztrák hatásra terjedt
el a magyar családoknál. A Mikuláshoz köthető magyar
néphagyomány azonban a globalizáció hatására megválto-
zott: addig amíg a két világháború között a Mikulás alakja
a mennyben élt, a gyerekeket az égből figyelte, segítői pe-
dig manók, angyalok vagy krampuszok voltak, addig a mai
fogyasztói társadalmakban egyre inkább elterjed az a nézet,
hogy Mikulás, illetve országonként más-más alak, aki a mi
jóságos Mikulásunk megfelelője, a Lappföldön él, szánját
rénszarvasok húzzák, a segítők pedig általában elmaradnak
mellőle”

Ennyit Szent Miklós-Télapó-Mikulásról, amely igen
szemléletes példája annak, hogyan manipulálja Róma még
a nem keresztények (ateisták) tudatát is, már egészen kicsiny
gyermekkortól kezdődően. De legyen még itt egy szemlé-
letes példa a pogány szokások és ünnepeknek az egyház ál-
tal eszközölt becsempészésére mind az emberek tudatába,
mind az egyházi liturgiába. Ez pedig nem más, mint a ta-
lán legnagyobb keresztény ünnepnek tartott húsvét ün-
nepe. A húsvét (angolul Easter, németül Ostern) azaz a ki-
kelet ünnepe egy szimpla pogány ünnep, amely a tavasznak,
az élet megújulásának az ünnepe volt a pogány népeknél.
Ide kapcsolódik a nyúl (szaporaság) és a tojás (új élet) jel-
képeinek a felbukkanása ezen az úgynevezett Krisztus fel-
támadásának és újjászületésének szentelt keresztény ünne-
pen. Ezt mosták össze a valóban Krisztushoz kötődő bárány
jelképével. Ám igen érdekes, hogy csoki báránnyal nem
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könnyű találkozni még húsvét környékén sem, annál több
nyúllal és tojással. A gyerekek ezt ismerik meg és szokják
meg a húsvét kapcsán. Locsolás, nyuszi meg tojás és némi
apró lehetőleg a locsolásért cserébe. Szép keresztény szo-
kások valóban. Aztán ott van a húsvét időpontja, ami egé-
szen pontosan egy természeti jelenséghez kötődik, egyálta-
lán nem Krisztus feltámadásának időpontjához. Az első
niceai zsinat (Nagy Konstantin) ���-ben határozott úgy,
hogy az egyház tagjai a húsvétot ugyanazon a vasárnapon
ünnepeljék, éspedig legyen a keresztény húsvét időpontja a
tavaszi nap-éj egyenlőség utáni első holdtöltét követő va-
sárnap. Elég egzakt az biztos... Végezetül, de messze nem
utolsó sorban Jézus Krisztus soha, egyetlen szóval nem
utalt arra, hogy ünnepeljék ezt az időpontot vagy eseményt
a hívei. Ő éppen az Úrvacsora szokásával kívánta felváltani
a zsidó pészah ünnepét az Ő új szövetségében, hiszen A Bá-
rány, e vacsorát követő napon egyszer és mindörökre ér-
vényesen megáldoztatott. Krisztus erre akarta a követőinek
a figyelmét ráirányítani.

Tehát, e becsapott, magukat kereszténynek valló irdatlan
embertömegek elenyészően kis része az, akinek feltűnt a ke-
resztény egyházak hazugságáradata. E hazugságáradat el-
viselésére volt képtelen a középkorban Husz, Luther, Kál-
vin, és még egy sor reformátor, akik eddigre képtelenné
váltak elviselni az erkölcsi mélypont mocsarában bugybo-
rékoló pápai egyházat. A római klérus mindig is egy poli-
tikai és erőszakszervezet volt, amely a szentség álcája mögé
bújva igyekezett beszőni pókhálójával az egész világot, il-
letve annak minél nagyobb részét. A reformáció idejére
már annyi volt a rovásán, hogy az igaz lelkű, Krisztus ta-
nításait őszintén szerető tagjai már képtelenek voltak el-
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menni emellett, így szakítottak Rómával. Döbbenetes, hogy
a Bibliát olvasó embereknek nem veri ki a szemét az a ha-
talmas ellentmondás, amely Krisztus és apostolai viselke-
dése, valamint a római katolikus egyház,- amely kimondva-
kimondatlanul minden keresztény egyház feje lett mára-
viselkedése között megfigyelhető. Az egyik oldalon a vég-
telen szerénység, alázat, szeretet, munkából és alamizsná-
ból való megélés, míg a másik oldalon a végtelen pompa,
arrogancia, képmutatás, hatalom, a hívek és minden lehet-
séges forrás anyagi és lelki kizsákmányolása. Mit mondott
Jézus erről? Hiszen tudta, hogy ez így lesz:

„Nem fölebbvaló a tanítvány a tanítónál, sem a szolga
az ő uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan mint a mestere,
és a szolga mint az ő Ura. Ha a házigazdát Belzebubnak

hívták, mennyivel inkább az ő házanépét?!”

Mit akart mondani ezzel Jézus? Azt, hogy a szolga, a ta-
nítvány ne akarjon több lenni, mint az ura, a tanító. Ha a
tanító alázatos, kerüli a pompát és nem imádtatja magát,
nem vár el hódolatot, pénzt, hatalmat, tekintélyt, nem jár
bíborban-bársonyban, selyemben-aranyban, akkor a ta-
nítvány se, ha az Úr nem, akkor a szolga se tegye ezt. Már
amennyiben az Ő szolgája, tanítványa. De ha a házigazdát,
a tanítót Belzebubnak hívják, akkor ismerjük már fel, hogy
a háza népe kinek a tanítványa! Ha ránézel a tanítványra,
megtudod ki a tanítója. Nézz hát rá!

Meglehetősen sokat írtam már a római egyház undorító
dolgairól, mégis muszáj itt is megemlítenem – már csak a
tanok tárgyalása miatt is – néhány olyan dolgot, amely na-
gyon szemet kellene, hogy szúrjon a híveknek. Legalábbis
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azoknak, akik képesek felfogni a Biblia igéit. Döbbenetes
tény, hogy sok, egyébként értelmes ember egyszerűen nem
érti, mi van leírva a Bibliában. Ezt értsd szó szerint! Tudom,
mert egyes részek tartalma, nekem is csak sokadik elolva-
sás és hosszas gondolkodás után vált érthetővé, és egyálta-
lán nem szokatlan jelenség az sem, hogy a már megértett ré-
szek vonatkozásában is újabb, mélyebb megértésre,
felismerésre jut az ember. Ezért írtam, hogy nem elég csak
egyszer átfutni például Jézus példabeszédeit, tanításait, hogy
elmondhassuk ez is megvolt, hanem rendszeresen és ala-
posan odafigyelve kell olvasni az igét. Így Isten fel fogja
fedni a lényegi mondandóját számunkra. Másik lehetőség,
hogy olyanokhoz forduljunk kérdéseinkkel, akik már meg-
értették az igét. Nos, ez utóbbi lehetőséggel él vissza a sok
pap, karizmatikus keresztény gyülekezetvezető, szektavezér,
és egyéb erre (leginkább a jezsuiták által) kiképzett vagy ön-
jelölt prédikátor. Döbbenetes, hogy az a fajta „istentisztelet”,
amelyet a római egyház gyakorol, nem veri ki a hívek sze-
mét. Jézus és az apostolok elmentek az emberek közé.
Együtt éltek, dolgoztak, ettek-ittak velük és sosem emelték
magukat azok fölé. Ehhez képest nézd meg, mit művel a
pápa és a főpapok! Miközben a szeretetről és a szegények
megsegítéséről prédikálnak. Ha a római egyház vagyonát
szétosztanák a világ szegényei között, egy csapásra meg-
szűnne a nyomor. A Vatikánnak annyi pénze van (saját
bankot is üzemeltet, de ennél sokkal mélyebben benne van
a pénzvilágban), hogy a világ összes szegényét saját forrás-
ból képes lenne kiemelni a nyomorból. Ehhez képest tőled,
illetve híveitől kér erre (is) pénzt. Egyházadó (támogatás),
stóladíj, miseszándék, esküvő, keresztelő, temetés, harango-
zás, ez egy cég, egy üzleti vállalkozás és nem Jézus Krisztus
egyháza. De még ha csak üzleti vállalkozás lenne.Ám mesz-
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sze nem csak az. Ez a világtörténet valaha volt legnagyobb
bűnszövetkezete, maffiája, amelynek egyáltalán nem az a
legfőbb célja, hogy anyagi haszonra és hatalomra tegyen
szert. Ennél sokkal durvább és gonoszabb a szándék, amely
valójában motiválja. Ez a szándék az emberek kárhozatra
való juttatása minden lehetséges eszközzel. Ez volt az alap-
motivációja sátánnak, amikor létrehozta a római egyházat.
Amikor be kellett látnia, hogy hiába minden erőszak, nem
fogja tudni erővel elpusztítani Jézus Krisztus szellemi ha-
gyatékát. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, sátán azt
hitte győzött.Amikor Krisztus feltámadt, sátán rájött, hogy
mekkora hibát vétett. Ekkor teljesedett be az Isten terve,
ezért mondta hát Jézus, mielőtt kilehelte a lelkét, hogy „el-
végeztetett”. Elvégeztetett Isten terve. Sátán pedig akaratán
kívül asszisztált ehhez.Amikor erre rádöbbent, akkor vette
kezdetét az a majd háromszáz évig tartó dühöngő őrjöngése,
amely a római keresztényüldözés néven ismeretes a mai tör-
ténelemoktatásban. Ez volt az úgynevezett kereszténység
történetének legvéresebb és legsötétebb korszaka. Eddig.
Amikor sátán belátta, hogy így nem jut előrébb, akkor ta-
lálta ki azt, hogy ha az erőszak nem működik, hát mű-
ködni fog a csel. Ha elpusztítani nem tudja Krisztus örök-
ségét, hát megrontja azt. Ekkor ölelte egy hirtelen fordulattal
keblére a híveket. Hiszen tudta, legjobban belülről lehet
egy egyébként erős egységet felbomlasztani, megrontani.
Tudni kell, hogy a mai római egyház egyenesági leszárma-
zottja és örököse a római császárok által uralt római biro-
dalomnak. A pápa pedig a császároknak. Csak a tálalás
változott meg.A vértet díszes reverendára, a kardot ferulára,
a császári koronát tiarára cserélte. Ez egy hosszú történet,
számos forrás elérhető ezzel kapcsolatban, ezért itt nem tár-
gyalnám alaposabban, de néhány idézetet azért mégis be-
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szúrnék idevonatkozóan, a magyar kurír katolikus hírpor-
tál írásaiból, ahol a pápai viseletről ír: „A római pápák a IV.
századig nem viseltek megkülönböztető méltóságjelvénye-
ket, illetve öltözéket. Azután fokozatosan megörökölték a
római császár jelvényeit, részben adományozás folytán,
amivel a császár jelezni kívánta, milyen fontosságot tulaj-
donít Péter utódának, részben pedig mert a birodalom ha-
nyatlásával együtt Róma püspöke vált a legfőbb tekintéllyé
Itáliában.” Ugye a nyugatrómai birodalom ���-ban bukott
el végleg. Eddigre azonban szépen átmosódott, átlényegült
a ma is ismert és regnáló, a szentség álcája mögé rejtőző ha-
talommá. A pápai fejfedővel kapcsolatban pedig íme egy ér-
dekes részlet ugyanebből a forrásból: „A koronák hármas
száma többrétű szimbolikus tartalmat hordoz, ám a XVI.
századi koronázási szertartás szavai szerint arra utal, hogy
a római pápa „a fejedelmek és királyok atyja, a világ ura
és Krisztus földi helytartója”. Írja ezt a katolikus for-
rás...Ehhez képest mit is mondott Krisztus?

„Atyának se szólítsanak közületek senkit a földön, mert
egy a ti Atyátok, a mennybéli.”

Pedig a katolikus hívek nemhogy a pápát (aki egyenesen
„szentatya”), hanem még a mezei papokat is atyának szólít-
ják, hiszen azok ezt várják el tőlük. De az Úr ezen kívül azt
is mondta,hogy ti (emberek) mindannyian testvérek (egyen-
lők) vagytok, tanítótok pedig egy van, a Krisztus. Ez az ige
nyilván elkerülte a katolikus„szentatyák”és atyák figyelmét.
Alább ez következik a katolikus forrás pápai viseletet is-
mertető leírásában: „XVI. Benedek pápa azzal lepte meg a
közvéleményt, hogy saját címerén egyszerű püspöksüveget
alkalmaz.Ám a püspöksüveg (mitra, infula) kezdetben szin-
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tén a pápa kizárólagos viselete volt. Eredetéről megoszlik a
történészek véleménye: egyesek szerint az ószövetségi főpapi
viseletből fejlődött ki, mások szerint a már említett pápai sü-
veg egyetlen formája alakult kétféleképpen.Az egyikből lett
a tiara mint uralkodói viselet, a másikból pedig a liturgikus
fejfedő. Ez utóbbinak viselési jogát először IX. Leó (����–
����) engedélyezte kiváltságként egyes püspökök számára,
majd a XII. századtól kezdődően használata általánossá vált
körükben.A zárt, kúp alakú süveget ekkor nyitották ketté kö-
zépen, hogy megkülönböztessék a pápai viselettől.Az így ke-
letkezett két „szarvát” eleinte kétoldalt hordták, majd ha-
marosan megfordították, amivel elnyerte mai alakját.
Szimbolikus értelmezése III. Incétől (����–����) származik,
aki szerint a két szarv az Ó-, illetve az Újszövetséget jelké-
pezi.” Idézet bezárva. Tehát„két szarv”a püspöki süvegeken
is, amelyeket eredetileg még helyesen is, a lényeget bemu-
tatva hordtak. Ezt talán nem is kell kommentálnom. Lényeg
az, hogy a nyugatrómai birodalom hanyatlásának kezdetén,
alig egy évszázaddal végső bukása előtt Nagy Konstantin el-
határozta, hogy megalapozza azt a hatalmat, amely a nyugati
világban szellemi örököse lesz a császári Rómának. Ez az öt-
let azonban nyilván nem a saját fejéből pattant ki, hiszen ez
a lépés messze túlmutat azon a léptéken, amelyet az emberi
előrelátás, tervezés egyébként még hihetővé tenne. Itt valami
sokkal komolyabb dolog kezdett testet ölteni,mint amely vo-
natkozásában ember elvileg valaha is dönthetett volna. Te-
hát első Constantinus császár hirtelen egy isteni kinyilat-
koztatás (látomás) részese lett, amely csoda hatására addigi
nézőpontja gyökeres változáson ment keresztül. E látomás
hatására rádöbbent, hogy a szegény, addig gyűlölt és üldö-
zött keresztényeket (Krisztus-követőket) ezután inkább sze-
retni kell, és minden lehetséges eszközzel támogatni őket. Sőt,
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ő maga is felvette a vallást és a birodalom legbefolyásosabb
vezetőinek is melegen ajánlotta ezt a tettet, amelyet azok –
ki tudja miért –, hamarosan meg is cselekedtek. Ekkor vál-
tak a Krisztust követők hivatalosan keresztényekké. Kons-
tantin rendelte el a római hatalomnak ma is székhelyeként
ismert Szent-Péter bazilika építését és nyilván ezzel egyide-
jűleg kezdett el kiépülni az a hatalmas földalatti rendszer is,
amely a hívek szemétől távol rejti a Vatikán alatt azt a mér-
hetetlen mennyiségű tudást, kincset és bizonyítékot, amely
feltárhatná a világ előtt Róma igazi arcát és a valós törté-
nelmet. Konstantin tette át az Isten napját a szombatot va-
sárnapra, és hívta össze i. sz. ���-ben a niceai zsinatot,
amellyel megkezdték a Krisztusi tanok szándékos elferdíté-
sét, megváltoztatását, felülírását. Dogmatizálták a tanításo-
kat, minden más álláspontot, amely nem egyezett az övéké-
vel, azaz a hataloméval, eretneknek nyilvánítottak és később
halállal büntettek. Ezen a zsinaton nyilvánították ki először
a hamis szentháromság tanát is, (amelyet ma minden ke-
resztény egyház elfogad és) amely az ősi pogány szenthá-
romság kultusz becsempészése volt a keresztény tanokba,
majd ezt véglegesítették is a konstantinápolyi zsinat alkal-
mával ���-ben, ahol kihirdették, hogy Atya, Fiú, Szentlélek
egy szubsztancia, de három hüposztaszisz, vagyis személy.Az
egy Istenből így csináltak hármat. De ezzel csak éppen be-
lekezdtek az eredeti tanok megváltoztatásába. További po-
gány szokásokat vettek át és integráltak az egyházi liturgiába.
Ilyenek a bálványok, képek, szobrok, szentek, tárgyi relikviák,
a Madonna- szent szűz, stb. imádata, a napimádat, a pogány
naptisztelethez kapcsolódó ünnepek bevezetése, halotti kul-
tusz (pl. mindenszentek, amikor a katolikusok elhunyt hoz-
zátartozóikhoz és a szentekhez is imádkoznak segítségért,
közbenjárásét, lelki közösséget éreznek azokkal), átírták, sa-
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ját tanításaikhoz igazították a tízparancsolatot, stb., egyszó-
val innen datálódik mindaz a megrontó tevékenység, amely
a keresztény vallás Krisztusi tanításokhoz képest idegen vi-
szonyát eredményezi. Nem szándékom elveszni a részletek-
ben, de gondoljunk csak a már csecsemőkön elvégzett ke-
resztelés rítusára! Keresztelő Szent Jánosnak tulajdonítják e
szokás bevezetését, aki állítólag ezt cselekedte a hívekkel.
Gondoljunk csak arra, hogy ez az állítás mennyire élet-
szerű! Adva van egy zsidó próféta, aki a Messiás eljövetelét
hirdeti, a judaizmust ismeri, mint vallást, a kereszt számára
nem egyéb, mint ami valójában. Egy kínzó, kivégző eszköz.
A katolikusok szerint tehát ez a zsidó próféta, aki mind
megjelenésében mind hitében Illés ószövetségi zsidó próféta
méltó utódjának, szellemi örökösének tekinthető, állítólag a
keresztség szentségében részesíti a hozzá térő, megtisztulni
vágyó híveket, sőt magát Krisztust is.Az ógörög szövegű ere-
deti tekercsekben természetesen szó sincs ilyesmiről.Azok-
ban János alámeríti (bemeríti) a hozzá térőket a Jordán vi-
zébe, ezért az eredeti iratok Bemerítő (baptisztész) Jánosként
beszélnek a prófétáról. Szó nincs tehát semmiféle kereszt raj-
zolgatásról, vagy bármiféle egyéb rítusról, amely kapcsolatba
hozható a kereszt jelképpel.

A keresztény vallás gyökerei a judaizmusba kapaszkod-
nak. A zsidó vallás az, amelyből életre kelt, ám csak a gyö-
kerek közösek, hiszen a zsidók nem ismerik el az Újszövet-
séget. Azt, amelyet Jézus Krisztus hozott el az embereknek.
Érdekes tény, hogy Jézus eredetileg csak a zsidókkal foglal-
kozott, csak nekik hirdette Isten új szövetségét, hiszen ne-
kik volt megígérve a Messiás eljövetele, de azok elutasítot-
ták Őt.Véres leszámolásba torkolló elutasítás volt ez.Végül
a tiszta egyház egy zsidó magból (pl. apostolok), valamint
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görögökből és olyan népek gyermekeiből állt össze, akikhez
elért Jézus Krisztus tanítása. Érdekes, hogy a Krisztus meg-
feszítését és feltámadását, majd mennybemenetelét követő
időszak, az üldöztetések ideje volt az úgynevezett keresz-
ténység legtisztább korszaka. Ekkor még valóban a Krisztusi
tanok érvényesültek, a megtért emberek nagy többsége az
életük árán is kitartott hite mellett. Az emberek gondolko-
dás nélkül adták akár életüket is Krisztusért, énekelve és Is-
tent áldva mentek a halálba, az oroszlánok elé, amely visel-
kedést a rómaiak egyszerűen fel sem tudtak fogni. Tőlük ez
tökéletesen idegen magatartás volt.

Egyszóval a kereszténységre el lehet, és vele kapcsolatban
el kell mondani azt, hogy egy, az egyetlen igaz, bizonyítha-
tóan igaz állításokon alapuló, de igen nagy mértékben el-
torzított és hamis tanításoktól, pogány elemektől hemzsegő,
mai arcát tekintve Krisztustól tökéletesen idegen vallássá és
egyházzá lett hitrendszer, amely a világ teljes népességének
majd egyharmadát (Becslések szerint �,� milliárd lélek!) ve-
zeti félre. Nincs még egy ekkora tábort a magáénak tudható
vallás, és ha tekintetbe vesszük „alattvalóinak” számát, ak-
kor be kell látnunk, hogy nincs még egy akkora uralkodó
vagy fejedelem sem, akinek ennyi híve (alattvalója) lenne e
bolygón, mint a római pápa. Mondhatják néhányan erre,
hogy a református egyházak, az ortodoxok nem a pápai
fennhatóság alatt működnek, de ha így gondolják, hát rosz-
szak az értesüléseik. Minden keresztény egyházfő (néhány
kisebb csoportosulás és szekta kivételével) behódolt mára
a pápának. Mindezt az ellentétek félretevése, az összefogás
megteremtésének jelszava alatt, az egység megteremtésének
érdekében. Bármilyen furcsa is, de ma valóban a legnagyobb
földi király Róma püspöke, a pápa. Legyen bármilyen ka-
tonai potenciállal bíró nagyhatalom vagy nagy vallási ve-
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zető, a keresztény világból mindenki pápai audienciákra jár
eligazításért.Ahogyan már a XVI. században is kimondták,
és ma ez fokozottan igaz:„a római pápa a fejedelmek és ki-
rályok atyja, a világ ura”.
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Az iszlám

Az iszlámot azért tárgyalom a kereszténység után, mert
amellett, hogy messze a legfiatalabb nagy vallás, jól felis-
merhetően egy tulajdonképpen „lebutított” és az arab íz-
léshez igazított zsidó-kereszténységről is beszélhetnénk ese-
tében. Ez a lebutítás azonban sok tekintetben inkább
hasznára volt e vallásnak mintsem kárára, hiszen a keresz-
ténységet mára szimpla pogány vallássá lealacsonyító ren-
geteg mocsoktól nagy mértékben mentes maradt. Attól a
szennytől, amely miatt a muszlimok megvetően fordulnak
el ma is a kereszténységtől.Azonban kapott ezek helyett sok
egyebet, amelyek miatt pedig a keresztény hívők fordulnak
el undorodva az iszlámtól. Amint írtam, jól felismerhetőek
az iszlám zsidó-keresztény gyökerei, ez az alábbiakban kö-
vetkezők során igen szembetűnő lesz. Maga a vallás jóval a
kereszténység után, úgy Krisztus után ��� körül született.
Ebben az időszakban az arab félsziget, – ahogyan ma is –
egy hatalmas sivatagos terület volt, ahol leginkább nomád,
egymással állandó hadban, viszályban álló (jellemzően be-
duin) törzsek éltek. A néhány nagyobb település közül,
amely ebben az időszakban az arab félsziget gazdasági és
társadalmi vérkeringését fenntartotta, Mekka volt a legki-
emelkedőbb. Az araboknak ekkor még csak primitív pogány
istenségeik voltak, akiknek különféle mágikus szertartá-
sokkal hódoltak, de a vallás sokkal kevésbé volt fontos szá-
mukra, mint a törzsi összetartozás vagy a hagyománytisz-
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telet. Egyik legfontosabb kötelezettségüknek például a vér-
bosszút tartották. Ám már ebben az időben is állt és igen
nagy tiszteletnek örvendett a Mekkai kockaszentély,
amelybe szent kövek voltak befalazva közöttük a leginkább
tisztelt, fekete kába kővel, amelyhez már akkor is ezrek za-
rándokoltak el évről-évre. Ebben az időszakban bukkan fel
egy ember Mekkából, akinek úgy negyven éves koráig (el-
vileg) eszébe sem jutnak ahhoz még csak hasonló gondo-
latok sem, amelyek későbbi élete során egy világvallás ala-
pító prófétájává, történelemformáló alakjává emelik őt. Ez
az ember Mohamed,Allah az egyetlen isten prófétája és aka-
ratának kinyilatkoztatója. Mohamed életét számos kutató és
híve feldolgozta. E munkákról általánosan elmondható,
hogy minél későbbiek, annál több és több mítosz, csodála-
tos történet került beléjük, míg végül az eredetileg birka-
pásztor, később tevehajcsár, majd egy vagyonos, nála jóval
idősebb özvegyasszonnyal való frigye révén tehetős keres-
kedővé lett emberből, sokakat meggyilkoló harcos vezérből
bűntelen bölcs, csodatévő szent lett, sőt egyes kései iszlám
misztikusok szerint isteni személy. Mohamed mint keres-
kedő, távoli kereskedelmi utakra ment, amelyek során meg-
ismerkedett más vallások tanításaival, így a keresztény, az el-
jövendő végítélet tanításával is. De nem csak a tanításokkal,
hanem azok tanítóival, hirdetőivel is kapcsolatba került
ezen utak során.

A történeti Mohamed tehát lényegesen különbözött a
jámbor, legendák megrajzolta eszményképtől. Vitathatat-
lanul zseniális vallásalapító volt, kiváló államférfi, nem
volt azonban az a nemes lelkű, szigorú erkölcsi felfogású
szent, sem az a higgadt, világ fölé emelkedett bölcs, ami-
lyennek a muszlim misztikusok gondolatvilágában él, és
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hogy nem volt csodatévő, az már abból is kitűnik, hogy bár
tőle a mekkaiak mindenfele csodát vártak, ő maga utasí-
totta el, hogy csodatévőként lépjen fel. A modern nyugati
kutatás bizonyosnak látszó eredményei szerint a Próféta
élete nagyjából a következőképpen zajlott le: Mohamed
(Muhammed vagyis a Nagyon Dicsért, Magasztalt) Krisz-
tus után ��� körül született Mekkában.A hagyomány sze-
rint, akárcsak Buddhának, születése és halála ugyanarra a
napra esik, ezt ma június �.-án ünneplik. A Hasim-nem-
zetségből származott, a híres koraisita (Qurais) törzs egyik
elszegényedett mellékágából. Mivel apja,Abdallah és anyja,
Amina korán meghalt, nagyapja, később pedig apja test-
vére, Abu Tálib nevelte. Küzdelmes ifjúkor után, amelynek
során pásztorként volt kénytelen családja létfenntartásához
hozzájárulni, mint tevehajcsár a vagyonos kereskedőöz-
vegy, Khadidzsa szolgálatába lépett. Az asszonynak meg-
tetszett a szép és tehetséges ifjú, ezért aztán bizalmi állásba
tette, és végül azt indítványozta neki, hogy vegye őt felesé-
gül. A huszonöt esztendős Mohamed örömmel fogadta el
az ajánlatot, és ezután boldog házasságban élt a nála tizenöt
évvel idősebb asszonnyal, aki két (korán elhunyt) fiúval és
négy lánnyal ajándékozta meg. A Khadidzsával létrejött
kapcsolat révén gazdag kereskedő lett, és nagy, sikeres üz-
leti utakat tett. A történetét kutatók álláspontja szerint va-
lószínűleg az eljövendő végítéletet hirdető keresztény pré-
dikációk hatására, mélyreható változás ment benne végbe.
Csendes, tépelődő emberré vált, aki mind intenzívebben
foglalkozott vallási problémákkal, és anyagi függetlenségét
arra használta, hogy böjttel és lelkigyakorlatokkal, magá-
nyosan törekedjék a megismerésre. Amikor negyvenéves
lett, egy Mekka közelében levő barlangba vonult el, itt lá-
tomása volt, és ez egész hátralévő életére meghatározó je-
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lentőségű lett. Álmában megjelent neki Gábriel angyal,
egy teleírt selyemkendővel, és felszólította, hogy recitálja el
az írást: mivel ennek a parancsnak nem engedelmeskedett,
az angyal úgy megszorította őt, hogy csaknem megfulladt.
Miután ez háromszor megismétlődött, végül megkérdezte
Gábrielt, mit kell elrecitálnia. Ekkor az angyal elmondotta
a Korán ��. szúrájának első öt versét.

„Recitálj Uradnak nevében, aki teremtett,
Teremtette az embert egy vérrögből,
Recitálj, mert Urad, a legkegyesebb,

Aki az íróvesszővel tanított,
Megtanította az embert arra, amit az nem tudott.”

A muszlim hagyomány szerint Mohamed „un-unu”, va-
gyis analfabéta volt ezzel aláhúzzák a reveláció isteni ere-
detét és a Próféta közvetítő szerepét. Mohamedet tehát e
szavakkal szólították fel, hogy az istentiszteletkor szokásos
előadási módon adja elő az öt verset, amelyben az isten ha-
talmának két csodás megnyilvánulási formájáról van szó,
az ember teremtéssel való keletkezéséről és a szent iratok
közléséről. (Egyes magyarázók úgy vélik, az angyal azt pa-
rancsolta az írni és olvasni nem tudó Prófétának, hogy e
szavakat a selyemkendőről olvassa el. Mohamed először az-
zal mentegetőzött, hogy ő erre nem képes, amikor azonban
Gábriel ragaszkodott kívánságához, egyszerre csoda ré-
vén meg tudta fejteni az írásjeleket.) Amikor Mohamed fel-
ébredve kilépett a szabadba, égi hangot hallott, amely ezt
mondotta:„Mohamed, te Isten küldötte vagy, és én Gábriel
vagyok”. Ekkor egy alakot látott, aki mindenhová követte
őt szemével. Erősen felindulva visszatért otthonába, és el-
mesélte élményét feleségének, aki azonnal megsejtette,
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hogy férjének kinyilatkoztatásban volt része. Egyik uno-
katestvére, akihez tanácsért fordultak, megerősítette ezt.

A későbbiekben a Próféta még további kinyilatkoztatá-
sokat is kapott, amelyek megszilárdították benne küldeté-
sének tudatát. Egészen haláláig ismételten voltak sugallatai,
amelyeket az istennek tulajdonított. Ezeket az inspirációkat
bizonyos testi jelenségek kísérték. Mintha mázsás súly ne-
hezedett volna rá, úgy nyomta le valami a földre, tagjai
reszkettek, verejték öntötte el homlokát, habzott a szája, és
azt hitte, morgást vagy más zajt hall. Eredetileg ezek a sajá-
tos lelki jelenségek az ő közreműködése nélkül jöttek létre,
de a későbbiekben úgy látszik, már abban a helyzetben
volt, hogy ezeket szándékosan is elő tudta idézni. Egyébként
érthetetlen maradna, hogy ezek a rohamai miért mindig ép-
pen akkor jelentkeztek, amikor erkölcsileg erősen támad-
ható rendelkezéseket adott ki, vagy éppen szexuális vágya-
inak kívánt nagyobb nyomatékot adni azzal, hogy ezeket
isteni kinyilatkoztatásnak tüntette fel.

Mohamed prófétai tevékenységének bő első évtizedét a
sikertelenség és az elutasítás jellemezte. Alig maroknyi kö-
vetőre talált, akiket sikerült megtérítenie az igaz hitre. Ezért
a mekkai tartózkodás mind gyűlöletesebbé lett számára.
Amikor azután ���-ben hűséges felesége, Khadidzsa meg-
halt, és nagybátyja,Abu Tálib, aki ugyan nem lett muszlim,
de mégis nagyra becsülte őt, szintén búcsút mondott az ár-
nyékvilágnak, az a gondolata támadt, hogy tevékenységének
színhelyét áthelyezi más vidékre. Az a kísérlet, hogy ter-
mékeny missziós területet találjon Abesszíniában, ahova
nyolcvan követője családostul kivándorolt, vagy a szom-
szédos Taif városban, ahova ő maga ment, nem járt siker-
rel. Ekkor elhatározta, hogy a Mekkától mintegy ��� km tá-
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volságra fekvő Jaszrib városba, amelyet később Medinának
(pontosabban: Medinat an-Nabínak, „a Prófeta városá”-
nak) neveztek el, vándorol. Különböző okokból abban re-
ménykedhetett, hogy itt tervei számára alkalmas talajra ta-
lál. Ebben a városban ugyanis nemcsak élt már néhány
követője, hanem azt remélte, hogy a Medinában lakó szá-
mos zsidó is támogatni fogja monoteista törekvéseit. To-
vábbá lehetőség kínálkozott arra is, hogy pártatlan békebí-
róként beavatkozzék a város egymás ellen hadakozó
törzseinek és pártjainak küzdelmeibe, és ily módon ural-
kodó szerepre tehessen szert.A Medinába való átköltözés új,
mélyreható változást jelentett Mohamed életében. Először,
amint ő maga mondotta, „egy emberöltőn át élt kortársai
között” anélkül, hogy mint vallási gondolkodó fellépett
volna, azután életvidám kereskedőből vakbuzgó töpren-
gővé lett, most pedig messzire tekintő, de egyúttal gátlások
nélküli államférfivá vált, aki elhatározta, hogy hatalmát mi-
nél szilárdabban megalapozza, és minél távolabbra kiter-
jeszti. Követői segítségével, akik elkísérték, és mások tá-
mogatásával, akik bízva csillagának felemelkedésében
csatlakoztak hozzá, fokozatosan Medina vitathatatlan ura
lett. Sikeres rajtaütések a mekkai karavánokon (amelyeket
részben ő maga szervezett, az arabok szent törvényeinek tel-
jes semmibevételével) gazdag zsákmányt juttattak neki és
övéinek. A badri győzelem, amelyet ���-ben háromszáz
követőjével ��� koraisita felett aratott, a diadalmas hadve-
zér babérjaival ékesítette, és még a később bekövetkezett
balsikerek sem voltak képesek többé nimbuszát csorbítani.
���-ben azután békeszerződés jött létre a mekkaiakkal, ez
meghatározott jogokat biztosított a Prófétának ebben a vá-
rosban, míg végül ���-ban egyetlen kardcsapás nélkül a
szent város birtokába jutott. Megtisztította a Kába szenté-
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lyét a bálványképektől, és egyúttal néhány személyt, akik
megbántották őt korábban, eltett láb alól, egyébként azon-
ban szelíden lépett fel egykori ellenfeleivel szemben, és ér-
tett ahhoz, hogy őket saját érdekeinek megfelelően használja
fel. Azzal, hogy a megtisztított Kábát új hite központi bú-
csújáró helyévé tette, a város lakóinak megmaradtak azok
az eszmei, különösen pedig anyagi előnyei, amelyeket a
mekkaiaknak az Arábia minden részéből érkező zarándo-
kok odaözönlése a pogány korban jelentett. Mivel az őse-
iktől öröklött tanítás elvesztette életerejét, és a mekkaiak az
új hittel semmilyen jelentős vallási eszmét nem voltak ké-
pesek szembehelyezni, így hamarosan beletörődtek hát a
megváltozott helyzetbe, és rövid idő múlva ők maguk let-
tek az iszlám legbuzgóbb élharcosai. Dicstől övezetten tért
vissza a Próféta Medinába. Tekintélye ekkor oly nagy volt,
hogy mindenhonnan érkeztek hozzá az arab törzsek kö-
vetségei, hogy közöljék vele csatlakozási szándékukat az isz-
lámhoz. Mohamednek néhány év alatt sikerült ily módon
vallását azoknak a törzseknek ügyévé tenni, amelyekből a
közös nyelv és szokások ellenére a határozott egység tudata
mindeddig hiányzott. Az „isten küldötte” azonban nem-
csak vallási szabályok puszta hirdetője, és a naponta ötször
megtartott istentisztelet előimádkozója volt, hanem egy te-
okratikus államszervezet vezetője és szervezője is. Mint
legfőbb törvényhozó, bíró, hadvezér és adókivető az abszo-
lút hatalommal rendelkező király sokoldalú tevékenységét
fejtette ki, habár a maga részéről csupán az isteni parancsok
végrehajtójának tisztére tartott igényt.A nagy vagyon elle-
nére, amely a sikeres hadjáratok zsákmányából, valamint a
hívők és hitetlenek ajándékaiból áradt hozzá, életmódja
egyszerű maradt. Csak három vonatkozásban engedett meg
magának minden luxust: a jó ételeken kívül (különösen
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ürühús, datolya, méz, uborka, tök) elsősorban az illatszerek.
(főleg a mósusz) és a nők voltak saját szavai szerint azok a
dolgok, amelyek szívét leginkább megörvendeztették.
Ameddig Khadidzsa élt, megelégedett vele, mint egyetlen fe-
leséggel, amikor azonban Khadidzsát a halál elragadta tőle,
nem fékezte többé szenvedélyét.A legenda szerint harminc
férfi magját adta neki Allah, mindenesetre érzéki vágya
olyan erős volt, hogy a többi hívőhöz hasonlóan nem érte
be négy törvényes feleséggel és sok rabszolganővel, hanem
külön isteni kinyilatkoztatással azzal a kiváltsággal ruházta
fel magát, hogy korlátlan számú nővel köthet házasságot.
Kedvenc felesége Aisa , Abu Bekr lánya volt, akit a hagyo-
mány szerint kilencéves kislányként vett el, miután már há-
rom évvel előbb eljegyezte. Mohamed a hidzsra (Mekkából
Medinába való útja) utáni tizedik évben még egyszer meg-
tette a zarándokutat a Kábához, és ott valamennyi rítust el-
végezte azok érvényes alakjában, majd röviddel visszatérése
után megbetegedett, és ���. június �.-án Medinában, egy Bi-
zánc elleni hadjárat előkészületei közepette meghalt.

Az iszlám elnevezést sokan a szalám (szálem, shalom,
azaz béke) szóra vezetik vissza, így igyekezvén a béke vallá-
sának titulálni az iszlámot, amely akár lehetne is, ha szent
irata nem buzdítana a hitetlenek elleni harcra.Valójában az
iszlám azt jelenti:„az isten iránti odaadás, belenyugvás az is-
ten akaratába”. Így nevezte tehát Mohamed a „bálványimá-
dás nélküli” (a kába kő imádata a bálványimádás iskolapél-
dája) monoteizmus általa alapított arab formáját, amelynek
az volt a rendeltetése, hogy a legfiatalabb világvallássá legyen.
Ennek a vallásnak a hívőit muszlimnak (moszlim, muzul-
mán) hívják. Történetileg nézve sokak szerint helyesebb az
iszlámot a száműzetés utáni zsidó vallás egy arab formájá-
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nak tekinteni, amely egy sor keresztény és pogány elemmel
gazdagodott.A kereszténység„arabok számára megfelelő re-
dukciójá”-nak azonban klasszikus értelemben mégsem ne-
vezhető, mivel ha Krisztust prófétának tekinti is Mohamed,
és el is ismeri szerepét a feltámadásnál, pontosan az hiány-
zik az iszlámból, ami Pál óta a kereszténység lényegének szá-
mít. A Koránban az isten (a végítélet alkalmával) ünnepé-
lyesen kijelenteti Jézussal: ő sosem tanította, hogy őt magát
és anyját két,Allah mellett létező istennek tekintsék, és a ke-
resztény szentháromságtan hármas istenségét kifejezetten el-
utasítja másutt is.Az iszlám tanítását ezért csak Krisztusnak
az istenről és a bekövetkező világvégéről szóló tanításával le-
hetne összehasonlítani. De már ebben is napvilágra jut az át-
hidalhatatlan különbség, mégpedig két mélyreható jelentő-
ségű dologban: Mohamed nem hirdetett meg olyan magas
szintű etikát, mint Jézus a Hegyi Beszédben, és nem mon-
dotta azt sem:„az én országom nem e világból való”, hanem
egy hatalmas világi állam alapítója lett. Ha azonban nem a
klasszikus értelemben vett átiratát látjuk a keresztény hitnek
az iszlámban, hanem egy olyan teológiai rendszert vélünk
felfedezni benne, amelyet egy hatalom tudatosan épített fel
az arabokat egységbe fogva azért, hogy hatalmát – a háttér-
ből irányítva – megszilárdítsa a régióban, valamint azért,
hogy a leendő muszlimokat egy pogány hitre térítse, sőt a ké-
sőbbiekben akár egy új világvallást alapozzon meg ezzel a
hittel, az esetben rögtön életszerűvé válhat az az elmélet,
amely szerint Mohamed egy kiképzett próféta volt, aki elő-
ször Róma megbízottjaként tevékenykedett (még ha nem is
volt tökéletesen tisztában ezzel), de később„önjáróvá”vált és
így tulajdonképpen a fejére nőtt eredeti gazdájának. Mond-
hatnánk úgy is, hogy Rómának az arab világot manipulálni
kívánó kísérlete túl jól sikerült, és a lavinát, amelyet Moha-
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med nevű ügynöke által elindított, hamarosan képtelenné
vált a befolyása, kontrollja alatt tartani, megalkotva ezzel leg-
nagyobb világi ellenlábasát. Az iszlámnak a római hatalom
által való megteremtésének elméletébe itt most nem kívánok
jobban elmélyedni, azonban az tisztán látszik, hogy a két val-
lás tanításai között igen sok hasonlóság fedezhető fel. Az is
elgondolkodtató, hogy az iszlám szent irata a Korán, kizá-
rólag Mohamedtől származik, aki vagy tényleg isteni sugal-
latok és ihletettség alapján diktálta le az egészet vagy hazu-
dott, és egy előre megszerkesztett anyagot mondott tollba,
amelynek alapjait színre lépése előtt, fiatal éveiben, hosszú
évek szorgos munkájával memorizálta, majd amikor már el-
fogadott próféta lett, saját elképzelései szerint bővített, mó-
dosított tovább. Én az utóbbira voksolnék. Egyébként maga
a Korán is meglehetősen érdekes módon nyerte el mai for-
máját.

A Korán, azaz a Gábriel angyal közvetítésével Moha-
med prófétának az istentől sugalmazott kijelentések, a
muszlimok felfogása szerint más iratokkal össze nem ha-
sonlítható szent könyv, túlvilági eredetű alkotás. A Moha-
mednek adott kinyilatkoztatások kivonatok egy Allahnál ta-
lálható, jól őrzött táblára irt könyvből, amelyet még maga
a Próféta sem ismert teljesen.Az egyes kinyilatkoztatás-ré-
szeket vagy koránokat, amelyeket a Próféta Gábriel angyal
révén kapott az istentől, életében csak apránként rögzítet-
tek írásban, úgyhogy a kinyilatkoztatás egyes részei el is kal-
lódhattak. Mivel Zaid ibn Thabitot, akit Mohamed az „írás
birtokosai” Bibliájának ellenpárjául szánt Korán leírásával
megbízott, állítólag többször is arra utasította, hogy a ré-
gebbiek közé újabb kinyilatkoztatásokat iktasson be, ezért
az egész Korán kezdettől fogva kevéssé rendezett.A Próféta
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halála után azután Abu Bekr unszolására Zaid ibn Thabit az
írásos töredékekből és szóbeli hagyományból olyan szöve-
get állított össze, amely később Oszmán kalifa alatt nyerte
el végleges szerkezetét.

Az egész mű, amint ma rendelkezésünkre áll, ��� szúrára
(fejezetre) oszlik, amelyeket nagyjából az őket alkotó ver-
sek számának csökkenő sorrendjében rendeztek el oly mó-
don, hogy a rövid bevezető szakaszt követő �. szúra ���
verset, a végén álló legrövidebb szúrák csak �-� verset tar-
talmaznak. Az egész mű ritmikus rímes prózában készült
és tartalmilag nagyon változatos. Igen költői, érzelemgaz-
dag, vallásos költészet mellett száraz, törvénymegszabó
előírások találhatók benne, óarab mondák, zsidó és ke-
resztény eredetű legendák mellett fantáziadús leírások a pa-
radicsomról és a pokolról, az isten mindenhatóságának
száraz fejtegetése mellett fanatikus felhívások a hitetlenek
elleni harcra és a Próféta személyes életére vonatkozó uta-
lások. Mivel többnyire a legrégebbi kinyilatkoztatások a
legrövidebbek, azért ezek a Korán utolsó részebe kerültek.

Mivel a Korán a görög filozófián nevelkedett gondolko-
dók kifinomultabb igényeit már nem volt képes kielégíteni,
később sok mindent belemagyaráztak. Azt állították, hogy
ami nyilvánvaló és látható benne, az csupán rejtett dolgok
jelképe, sőt némelyek odáig mentek, hogy úgy vélték: a Ko-
rán minden szavában hétféle értelem lakozik, olyképpen,
hogy az egyik jelentés mintegy beskatulyázva rejlik a má-
sikban és valamennyi közül a legmélyebb értelmet egyedül
csak az isten ismeri. Homályos és ellentmondásokkal telt jel-
lege már korán szükségessé tette a Korán magyarázatát, ér-
telmezését. Ily módon egy teológiai Korán-szövegmagyará-
zat (tafszir) keletkezett. Ennek annál nagyobb lett a
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jelentősége, minél gyakrabban tették szükségessé a megvál-
tozott viszonyok, hogy olyan kérdésekre keressenek felele-
tet a Koránban, amelyekkel a Próféta még nem foglalkozott.
Azokban az esetekben, amelyekben az írás szavaiból a leg-
jobb akarattal sem lehetett semmifele következtetést le-
vonni, a Próféta szóbeli nyilatkozataira hivatkoztak, vagy az
általa követett gyakorlatot tekintették példaképnek. Ezeket
a hagyományokat nagy gyűjteményekben, az úgynevezett
hadiszokban rögzítették írásban. Ezek, mint a Próféta„szent
szokásai” (szunna) a Korán mellett az iszlám nagy hitforrása.

Az iszlám teremtéstanát tekintve is figyelemreméltó. Egyes
elemeit tekintve el kell ismernem, hogy mutat némi rokon-
ságot az általam felvázolt helyzettel, itt konkrétan a pre-
desztináció és a preegzisztenciális lét valószínűségére gon-
dolok, amelyeket az iszlám egyértelműen kijelent, bár a
predesztinációval kapcsolatban az iszlámon belül is vannak
viták. Érdekes felismerés az, hogy amennyiben az iszlám
megszületésének és teológiai rendszerének alapjaihoz köze
van Rómának, akkor a keresztény hatalomnak nyilvánvalóan
kellett és ma is kell, hogy legyen valamiféle ismerete, illetve
elképzelése az általam is felvázolt háromszoros léttel kap-
csolatban (ugye a kereszténység kétszeres, egy földi és egy
halál utáni létről beszél) attól függetlenül, hogy erről soha,
sehol, egyetlen szóval sem tesz említést. De nézzük a tant!

A világot az isten a semmiből, teremtő szavával:„legyen”
(arabul: kun) hívta létre. Éspedig a Korán szerint hét eget
és hét földet teremtett.Az egek emeletszerűen egymás felett
helyezkednek el. Elterjedt nézet szerint ezek felett még hét
fényár és sok éteri réteg van, végül pedig a hét részből álló
paradicsom. Földünk alatt még hat pokol helyezkedik el.

A világ hat nap alatt készült el, a két elsőn teremtette az
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isten a földet, a két következőn mindent, ami rajta van és a
két utolsón az egeket.A Korán egyszerű teremtéstana a ké-
sőbbi időkben számos spekulációval gazdagodott. Felve-
tették a kérdést: ugyan miért teremtette Allah a világot, és
újplatonikus szellemben a következő szavakkal válaszolták
meg: „Rejtett kincs voltam, de azt akartam, hogy megis-
merjenek, és ezért alkottam a világot.” Ennek megfelelően
feltételezték, hogy a tudást vagy az értelmet először az isten
alkotta. Ezt az ősfényt Mohameddel azonosítják,Allah belőle
származtatott azután mindent: dicsőségének a mennyei szfé-
rákban található attributumait: a trónust, trónszéket, sors-
táblát, írónádat és a fátylat, amely őt az emberek elől elta-
karja, továbbá a napot, holdat és a csillagokat, a para-
dicsomot és poklot, az angyalokat, prófétákat, szenteket és az
összes szellemet, a hívőket és hitetleneket, a mennyei és a
földi Kábát, a jeruzsálemi templomot és más szentélyeket.
Ádámot, az első embert Allah agyagból és vízből alkotta, és
életet lehelt belé.Az egész későbbi emberiséget azután Ádám
gerincéből hozta létre, és hitvallást tétetett velük (így tehát
minden ember már földi életét megelőző létében (preeg-
zisztenciájában) muszlim), azután ismét visszahelyezte Ádám
gerincét, és trónusának egyik rekeszében összegyűjtötte
minden ember lelkét. Ezek ott várnak, amíg elérkezik szü-
letésük ideje, és összekapcsolódhatnak a számukra kijelölt
testtel. A halálban lélek és test különválik, hogy a végítélet
napján a feltámadáskor ismét egyesüljön. Így minden em-
bernek háromszoros élete van: egy preegzisztenciális, egy
földi és egy posztegzisztenciális (földi lét utáni).

A későbbi dogmatika tehát teremtéstanában messze túl-
haladt a bibliai elképzeléseken. Ez vonatkozik az időtar-
tamra is, amely alatt a dráma lejátszódik hiszen itt az egyes
felvonások sok évezredet vesznek igénybe.
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Az élőlények a muszlim felfogás szerint különböző kate-
góriákra oszlanak. Közülük a legtökéletesebbek az angyalok,
nem nélküli szellemlények, akiket fényből alkotott az isten,
akik nem isznak, nem esznek. Több osztályuk van, és kü-
lönféle funkciókat töltenek be. A legjelentősebb közülük
Gábriel, aki �� év alatt közölte a Prófétával a Koránt, Mihály,
aki az eső és a táplálék adományozója, Iszrafil (Rafael), aki
a végítélet harsonáját fogja megfújni, Azrael a halál an-
gyala. A poklok őrét Maliknak, a paradicsom kapusát Rid-
vannak hívják. Munkar és Nakir ellenőrzi az elhunytak hi-
tét és tetteit. Két angyal, Harut és Mart földi leányokba
szeretett, büntetésből lábuknál fogva felakasztottak őket
egy Babilon mellett levő barlangban. Ott tanították meg az
embereket a varázslat művészetére. A Sátán (Saitan) vagy
Diabolosz (Iblisz) eredetileg szintén angyal volt, de kiűzték
a paradicsomból, mert gőgjében nem akart az agyagból al-
kotott Ádám előtt leborulni.Alördögeivel igyekszik az em-
bereket bűnre csábítani, amíg a végítéletkor meg nem sem-
misítik. Az angyalokon kívül számtalan sok dzsinn
(szellem) létezik, akiket az isten a Szamum (a sivatag forró
lehelete) tüzéből alkotott. Szukkradzs, a dzsinnek fejedelme
az isten parancsára leborult Ádám előtt, Iblisz azonban
nem volt hajlandó meghódolni, és ez a már említett elta-
szításához vezetett.

Az isteni teremtés tulajdonképpeni célja az ember, az ő
számára terítette ki a földet szőnyegként, az eget sátorként,
hogy élelemmel lássa el, létrehozta a gyümölcsöket, és ter-
mékenyítő esőt küldött. Az állatokat is kizárólag az ember
kedvéért alkotta Allah, hogy számára élelemül és ruháza-
tul szolgáljanak, szállítsák terheit, és más szolgálatokat vé-
gezzenek. Az első emberpár Ádám és Éva volt, akikről a
muszlimok a Bibliában lévőkhöz hasonló legendákat be-
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szelnek el.A bűnbeeséssel azonban az emberiségre nem ne-
hezedett az eredeti bűn, mint a keresztény tanítás szerint,
mivel Ádám később megbánta vétkét, és bocsánatot nyert.
Egy legenda szerint miután Ádám és Éva kiűzettek a pa-
radicsomból, más-más helyen értek földet és csak kétszáz
év múlva leltek egymásra. Amikor Ádám meglátta Évát,
örömében könnyeket ejtett és ezek színezték feketére a
Kába követ.Ádám később Dzsiddában, Mekka kikötőjében
halt meg, ahol sírját még ma is mutogatják. Ádám volt az
első próféta, aki az emberiséget az isteni kinyilatkoztatás
alapján felvilágosította. Őt sok másik követte. Az összesen
������ próféta (nabi) között volt ��� „küldött” (raszul),
akiket az isten különleges üzenet átadásával bízott meg. Kö-
zülük Nuhot (Noét) mintegy második Ádámnak tartják.A
későbbi próféták között különösen azok jelentősek, akik-
nek kinyilatkoztatásai könyv alakban ránk maradtak, így pl.
Mózes, Dávid és Jézus, hiszen a Tóra, a Zsoltárok és az
evangélium Gábriel angyal által közölt szent iratnak számít.
A legnagyobb és utolsó próféta azonban Mohamed, mivel
őt nem egy meghatározott néphez, hanem minden em-
berhez küldöttek. Ezért minden más szent könyvet, ameny-
nyiben nincs összhangban a Koránnal, az utóbbi megha-
ladott, és érvénytelenné tett. A misztikus spekuláció végül
már nem elégedett meg azzal, hogy a történeti Mohame-
det a legnagyobb embernek tekintse, hanem teljesen az is-
teni szférába utalta. A tiszta értelmet látja benne, amely a
világ megteremtése előtt az istennel volt; a bizonyíték erre
Mohamed egyik állítólagos kijelentése: „Én már próféta
voltam, amikor Ádám még a víz és az agyag között volt”,
azaz még mielőtt őt az isten vízzel összekevert agyagból
megalkotta volna.
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Amikor egy ember meghal, Munkar és Nakir angyal ki-
kérdezi, és szükség esetén büntetést szab ki rá. A közönsé-
ges halandók ezután, az uralkodó nézet szerint, a sírban
maradnak, a jók bepillanthatnak a paradicsomba, a gono-
szoknak pedig kínokat kell elszenvedniük.A próféták, már-
tírok és a hit harcosai, valamint más kiváltságos személyek
azonban, széles körben elterjedt felfogás szerint, nyomban
haláluk után a mennyei kertekbe kerülnek. A mártírok a
paradicsom örömeiből és vízéből részesülő zöld madarak
begyében várják a feltámadást. Ez a nézet azonban nem ál-
talánosan elterjedt. Egyesek abban hisznek, hogy a hívők
lelke a világ végéig a mekkai Zemzem-kútban, a hitetleneké
a hadramauti Baraht-kútban él, mások úgy képzelik, hogy
ideiglenesen a legalsó mennyországban tartózkodik Ádám
jobbján és balján.A halottak tulajdonképpeni megítélésére
csak a végítélet napján kerül sor.

A közelgő világvégét az jelzi, hogy az általános, az adott
kort jellemző viszonyok egyre rosszabbodnak, és az iszlám
törvényeit nem tartják be. Egy „mandi” (azaz az istentől ve-
zérelt) azután ideiglenesen helyreállítja a kalifák (khalifa a
Próféta helyettese) aranykorának jogrendjét, és visszaszo-
rítja a hitetlenség hatalmát, a pusztulás azonban végleg nem
tartoztatható fel. Fellép ugyanis egy Antikrisztus, al-Dadd-
zsal, aki sokakat tévútra vezet; megjelenik egy apokalipti-
kus állat, és Góg és Magóg harcias népe nagy pusztítást
okoz. A szabadulást Krisztus visszatérése hozza meg: Isza
(Jézus), aki mennybemenetele óta a mennyországban tar-
tózkodott, leszáll, és lándzsájával megöli az Antikrisztust,
megsemmisíti Gógot és Magógot, és sok évre megalapítja
a béke és igazságosság birodalmát. Krisztus visszatérése az
idők végén nem jelenti az iszlám törvények hatályon kívül
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helyezését, mert Krisztus felveszi az iszlámot, megházaso-
dik, gyermekeket nemz, elvégzi a muszlim istentiszteletet,
minden disznót levág, és azután megszünteti a nem musz-
limok fejadóját. Ezek ekkor két alternatíva között választ-
hatnak: iszlám vagy kard. Ekkor tehát minden élő ember
felveszi az iszlámot, vagy már felvette. Jézus negyven évig
marad a földön, azután meghal, és Medinában Mohamed
mellé temetik.

A végítélet közeledését Iszráfil angyal harsonaszóval je-
lenti be. Ezután minden élőlény meghal, és az egész világ el-
pusztul. Ekkor az isten helyreállítja a rendet, az arkangya-
lokat új életre kelti, és Iszráfil másodszor fújja meg
harsonáját. Ezzel az összes élőlényt ismét feléleszti, és lelkük
összekapcsolódik korábbi testükkel. Valamennyien össze-
gyűlnek az ítélet helyére,„Jeruzsálem átalakult földjére”.Az
ekkor megkezdődő végítélet napja addig tart, amíg az összes
üdvözült az égbe, az összes elkárhozott pedig a pokolba nem
kerül. Akkor az isten leszáll az égből a földre, és oly világo-
san fogja látni mindenki, mint a teleholdat éjszaka. Minden
ember megkapja ekkor a maga könyvét, amelybe az an-
gyalok feljegyeztek jó és rossz tetteit. Az isten ekkor min-
denkit egyenként felelősségre von. Egy nagy mérlegen meg-
mérik kinek-kinek a tetteit, e mérlegen a hit minden bűnt
kiegyenlít. Miután az isten kihirdeti ítéletét, a megtértek át-
mennek a nagy hídon, amely a pokol felett lesz kifeszítve.
Az elkárhozottak pokolra süllyednek, a jók a mennybe jut-
nak, ahol először a Próféta tavából isznak, és ettől felüdül-
nek. Míg a hitetlenek és képmutatók örökké a pokolban ma-
radnak a többi bűnös bizonyos ideig tartó megtisztulás
után kiszabadulhat onnan.A pokol lakóit tűz, hideg, kígyók,
skorpiók, ütlegek, bűz gyötrik. A jók örökre a paradicsom-
ban maradnak, ahol hűs források csörgedeznek, és pompás
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gyümölcsfák nőnek. Ott nem részegítő borokat isznak, és
duzzadó keblű szüzekben lelik örömüket, az úgynevezett
hurikban, akiket még senki sem érintett meg. A pokol és a
paradicsom között terül el a limbus (a'raf, a választófal), a
gyermekek és elborult elméjűek tartózkodási helye, akik
sem jót, sem gonoszat nem cselekedtek. Némelyek szerint
ez a közbülső terület egyfajta purgatórium, amelyben meg-
tisztulnak a Próféta nélküli korok emberei és azok, akik bo-
csánatos bűnöket követtek el, hogy végül bejuthassanak a
paradicsomba.

Az igazhívőnek négy fő kötelessége van: Minden nap öt
alkalommal elvégezni Mekka felé fordulva a rituális imát.
Megtartani a ramadáni böjtöt. Fizetni a szegény-adót és vé-
gül, de messze nem utolsó sorban legalább egyszer elza-
rándokolni Mekkába.A jámbor muszlimok egyéb köteles-
ségei közül a következőket említhetjük még: Nem szabad
disznóhúst enniük, mivel a disznó tisztátalan állat. Nem
szabad bort inniuk. Ezt a tilalmat ma gyakran annyira szó
szerint veszik, hogy csak a borra vonatkoztatják, de a pezs-
gőre, sörre és az alkohol más formáira nem. A Koránnak
ugyanaz a verse, amely eltiltja a bort, a maiszir játékot, a
bálványköveket és a nyíllal való szerencsejátékot is a Sátán
művének nyilvánítja. A körülmetélést a Korán nem pa-
rancsolja meg, de mégis általános szokás. A moszlimnak
négy felesége lehet, és ezeken kívül még nemi kapcsolatot
tarthat fenn saját rabszolganőivel is (de idegen rabszolga-
nőkkel nem). Számos iszlám országban az a szokás, hogy
az asszonyok mindig lefátyolozottan jelennek meg a nyil-
vánosság előtt de például Jáván és más vidékeken nem.Az
a rendkívüli jelentőség, amelyet az igaz hit birtoklásának
tulajdonítanak, a legnyilvánvalóbban abban jut kifejezésre,
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hogy kizárólag az iszlám területeket tartják törvényes te-
rületnek, az összes többi ország „a háború” területe, had-
színtér (dar al-harb).

Az utóbbiak lakóit szerződések esetében jogi szemé-
lyeknek tekintik, egyébként addig kell hadakozni ellenük,
amíg megadjak magukat. A pogányokkal addig kell har-
colni, amíg fel nem veszik az iszlámot, az „írás birtokosai”,
vagyis a zsidók és a keresztények ezzel szemben, ha meg-
adták magukat, tovább gyakorolhatják vallásukat, feltéve,
hogy megfizetik a fejadót.Az iszlám harcias természete el-
sősorban a „szent háború” (dzsihád) parancsában mutat-
kozik meg. A dzsihád szó többrétegű jelentéstartalommal
bír, használják például az önmagunkkal folytatott, a rossz-
tól való megszabadulás érdekében vívott küzdelemre is, de
az iszlám harcos alakulatai egyértelműen az iszlám erő-
szakos elterjesztésére vonatkoztatják e fogalmat.A harcnak
a Próféta vallásának elterjesztését kell szolgálnia. Ebben is,
mint sok másban, kifejezésre jut az a tény, hogy az iszlámot
nemcsak mint vallási jelenséget kell értékelni, hanem mint
politikait is. Mohamed nemcsak egy vallási mozgalmat és
egy vallási közösséget hozott létre, hanem egy államrendet
is, és noha „az isten küldöttének” halála után a vallás és az
arab állam feloldhatatlan kapcsolatáról általa megalkotott
eszménykép a gyakorlatban többé nem volt fenntartható,
mint követelmény máig eleven maradt.

Annak a hitnek, amely szerint abszolút úrként mindent
az isten cselekszik, szükségszerű következménye lett, hogy
fel kellett tételezni: az isten minden emberi cselekményt
előre meghatározott, és ő predesztinálja az egyes embereket
kezdettől az üdvözülésre vagy az elkárhozásra. Ez vezetett
azután ahhoz a messzemenő fatalizmushoz, amely még
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ma is sok muszlim jellemző sajátsága. Ellentétben az orto-
doxokkal, akik olyan Korán-versekre hivatkoznak, amelyek
az isteni sorsmeghatározás mindenhatóságát hangsúlyoz-
zák, az úgynevezett „kadariták” tagadják az eleve elrende-
lést, és az emberi szabad akaratot vallják. A kettő között
közvetítő teológusok igyekeztek egyezségre jutni: pl. al-
Asari, habár az eleve elrendelésért szállott síkra, az ember
felelősségét is hirdette, mivel „szabadságában áll azt, ami az
istenből benne működik, támogatni vagy a támogatását
tőle megtagadni”. Íme tehát egy újabb érdekes párhuzam a
kereszténységgel és a judaizmussal is egyben, amely a kö-
zös gyökerekről, illetve mint messze a legfiatalabb vallás, az
iszlám származásáról tesz ékes tanúbizonyságot.Az iszlám
hirdetői nagy súlyt is fektetnek arra, hogy Mohamed nem
alkotott új vallást, hanem legmagasabb rendű és végleges
formát adott az Ádám kora óta létező ősvallásnak. A Ko-
rán szerint ugyanis Ádám, Noé, Lót, Ábrahám, Ismáel,
Izsák, Jákob, József, Mózes, Áron, Dávid, Salamon, Jób, Jó-
nás, Zakariás, János és Jézus valamennyien helyes úton jár-
tak, az igaz hitet vallották, és Mohamed tanításait készí-
tették elő. Különösen nagy jelentőségű közülük Ábrahám,
ő ugyanis hanif volt, a tiszta monoteizmus képviselője,
„aki nem tartozott azok közé, akik az istennek társat adnak”,
az ő hite nem volt sem zsidó, sem keresztény, hanem a ké-
sőbbi muszlimokéhoz állt a legközelebb, Hágár révén pe-
dig ő lett Ismael atyja, akitől az arabok származtak, Izsák
révén pedig a zsidók ősapja. Az iszlám vallás alapeszméit
az egyedüli istenben, Allahban és az utolsó ítéletben való
hit alkotják, utóbbi bekövetkeztekor a jóknak a paradicsom
gyönyörűségei, a gonoszoknak a pokol kínjai jutnak majd
osztályrészül.Amint korábban már említettem, Mohamed
e tanítást nyilvánvalóan egy keresztény forrásból nyerte, hi-
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szen a korabeli arab pogányságtól a képtisztelet nélküli mo-
noteizmus éppoly távol esett, mint az istenítélet elképzelése.
A mekkaiak már Mohamed színre lépése előtt is tiszteltek
egy Allah nevű istent, ez azonban nem rendelkezett azzal
az egyetemes jelleggel, amellyel a Próféta felruházta, és
nem ő volt az egyedüli isteni lény, akinek imádattal adóz-
tak. Mohamed monoteizmusa, éppúgy, mint a kereszté-
nyeké és a zsidóké a maguk idejében, noha egyrészt nem
ismer el semmifele Allahhal egyenrangú isteni lényt, más-
részt viszont (akárcsak a modern protestantizmus) nem ta-
gadja olyan magasabb rendű lények létezését, akik az em-
bert hatalomban felülmúlják, az istennek azonban
alárendeltjei és az ő teremtményei. A Próféta tehát hitt az
angyalokban és szellemekben, és éppoly kevéssé kételkedett
az ördög létezésében, mint Luther Márton.

Ha összehasonlítjuk Mohamed elbeszéléseit az ősatyák-
ról (pátriárkákról), az ótestamentumi prófétákról vagy
Krisztusról a Biblia történeteivel, nyomban szembetűnik az,
hogy Mohamed e történetekről csupán hallott, de a Bibliát
sosem látta. Érthető, hogy a zsidók és a keresztények a ké-
sőbb vele folytatott vitáikban mindig újból ezekre a dol-
gokra hivatkoztak, és ezzel kellemetlen helyzetbe hozták őt.
Hiszen egyrészt azt állította, hogy valamennyi Korán-beli
kijelentése isteni sugallaton alapszik, másrészt viszont a
Bibliát hiteles mértékadó szent iratnak ismerte el, amely el-
lentmondás nélküli harmóniában van saját kijelentései-
vel. Ebből a dilemmából csak az az állítása jelenthetett ki-
utat, hogy az „írás birtokosai” kinyilatkoztatásaik igazi
tartalmát titokban tartották, vagy meghamisították.

Habár ezt a zsidóknak és keresztényeknek tett szemre-
hányást könnyen vissza lehetett utasítani, védekezésüknek
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sem a Prófétánál, sem követőinél nem volt semmi eredmé-
nye, hiszen ezek nem tudták elolvasni a Bibliát, és nem is
akarták. Egyáltalán nem érdekelte őket, hogy annak valódi
tartalmával megismerkedjenek. Valamennyi vallás közül a
zsidó állott legközelebb az iszlámhoz annyiban, hogy nem-
csak a többistenhitet és a képkultuszt utasította el, és egy
messiás eljövetelére és a végítélet bekövetkezésére várt, ha-
nem bizonyos szokásokban (körülmetélés) is megegyezett
az arabokkal. Ezért érthető, hogy Mohamed arra számított,
hogy a zsidók örömteli lelkesedéssel üdvözlik majd őt, mint
a megígért messiást, és seregestül csatlakoznak mozgalmá-
hoz. Annak érdekében, hogy megnyerje őket, és hogy a
zsidó és iszlám intézmények teljes egyetértését megvalósítsa,
Medinában számos újítást vezetett be, amelyhez zsidó in-
tézmények szolgáltak mintaképül. Templomot építtetett,
amelyben nemcsak reggel és este, hanem a mózesi szoká-
soknak megfelelően délben is közös imákat tartottak,
elrendelte továbbá, hogy az ájtatosságokat Jeruzsálem irá-
nyába fordított arccal végezzék.A zsidók engesztelő napjá-
nak megfelelően az első hónap tizedik napját böjtnappá
tette, stb. Amikor azután a Prófétának látnia kellett, hogy a
zsidók megmaradnak régi tanaiknál, és nem követik az
övét, ezeket a rendelkezéseket ismét megváltoztatta; az
imádkozás iránya nem Jeruzsálem, hanem Mekka lett, és az
első hónapban tartott böjtölés helyébe az egész kilencedik
hónap, a ramadán ideje alatti böjt lépett (hajnali szürkület
és napnyugta között). A zsidókkal folytatott viták és a gú-
nyolódások, amelyeket tőlük elszenvedett, annyira meg-
sértették büszkeségét, és annyira eltöltötték gyűlölettel,
hogy ezután a zsidókat tekintette legádázabb ellenségeinek,
és minden alkalmat megragadott, hogy bosszút álljon raj-
tuk. A kereszténység a maga Szentháromság-dogmájával, az
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emberiségért meghalt istenfiúról szóló tanításával, képkul-
tuszával és aszkézisével már sokkal távolabb állott a Próféta
vallásától. Ha Mohamed ennek ellenére egyik medinai szú-
rájában a keresztényeket mégis olyanoknak mondja, akik a
hívőkkel szemben a legbarátságosabban viselkednek, és
papjaik és szerzeteseik nem dicsekszenek gőgösen, akkor ezt
személyes tapasztalataival magyarázhatjuk.A keresztények
tanaival való közelebbi megismerkedéskor azonban mind
világosabb lett számára, hogy milyen szakadék választja el
azokat az övéitől. Ezért azután verseiben a zsidókkal együtt
hitetleneknek nevezi a keresztényeket, és azt várja, hogy az
isten hazugságaikért megbünteti őket. Legfőbb tévedésüket
abban látja, hogy Allah egyedüliségét és magasztosságát
megsértették azzal az állítással, hogy az isten fiút nemzett.
Ettől a keresztény dogmák elleni polémiától függetlenül
Mohamed kivételes helyzetet tulajdonított Jézusnak a pró-
féták sorában. Földi apa segítsége nélkül született Máriától.
Élete kora ifjúságától kezdve bővelkedett csodákban, ame-
lyeket véghezvitt. Nem a kereszten halt meg, a zsidók nem
őt, hanem valaki mást öltek meg, aki hasonlított hozzá, az
isten ezután magához emelte, és a holtak általános feltá-
madásakor az isten előtt a hívők védelmében mint tanú fog
majd megjelenni. A keresztény dogmatikával való számos
ellentéte ellenére tehát a Próféta teljességgel elismerte Jézus
nagyságát, és önmaga egyik előfutárának tekintette Őt.

Mohamed sikerének titkát az arabok vallási előbbre vi-
telében nem abban kell látni, hogy ő maga új nagy gondo-
latokat hozott létre, hanem csak abban, hogy kiválóan ér-
tett ahhoz, hogy a már meglévő eszméket népe gondol-
kodásmódjához alkalmazza, és lelkesítő formában hirdesse.
Mivel lénye teljes egészében, testestül-lelkestül arab volt, és

���



honfitársai szívéből beszélt, ez lehetővé tette számára, hogy
a vallási dolgok iránt korábban kevéssé érdeklődőket meg-
nyerje az ember rendeltetéséről szóló új és mélyebb felfo-
gásának. A siker elengedhetetlen előfeltétele az volt, hogy al-
kalmazkodott az arabok érzés és hitvilágához, s mindazt,
amit elrendelt, a nekik megfelelő formában tudta elébük
tárni. Újításai során, bármennyire ragaszkodott is a kép-
tisztelet nélküli istentisztelet elvéhez, igen engedékeny mó-
don járt el. A bálványoktól megtisztított Kábát a világ leg-
főbb szentélyévé nyilvánította, mert meggyőződött róla,
hogy az arabok a fekete kő imádásáról soha nem volnának
hajlandók lemondani. Ily módon a legtöményebb pogány-
ság egy olyan darabját építette be rendszerebe, amelynek a
kérlelhetetlenül szigorú reform szempontjából nézve pon-
tosan olyan idegennek kellett volna lennie, mint másfajta is-
tenábrázolások vagy szakrális kultusztárgyak tiszteletének.
Azzal azonban, hogy Mohamed a Kábát, az arab világ kö-
zéppontját, hitvilága középpontjává tette, képes volt az arab
törzsek öntudatának ébredező erőit saját mozgalmába be-
fogni és annak szolgálatába állítani. Az a rendkívüli, világ-
történelmi siker, amelyet Mohamed munkásságával elért,
számos egyéb körülmény mellett annak volt köszönhető,
hogy olyan politikai erőket ébresztett fel, fogott össze, és sza-
badított fel, amelyek addig szét voltak forgácsolva, parlagon
hevertek, illetve lappangtak. Ha Mohamednek az arab népre
gyakorolt kulturális és politikai hatását el kell ismernünk, ta-
nai metafizikai és etikai vonatkozásaikban nem állják ki az
összehasonlítást a másik négy nagy vallással. Azokhoz
mérve igen csekély követelményeket támasztott követőivel
szemben. Különösen a buddhizmussal és a kereszténység-
gel összehasonlítva mutatkozik ez meg. Valószínűleg ez is
nagymértékben hozzájárult elképesztő sikeréhez.
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A színfalak mögött

Most, hogy kaptunk némi képet világunk népességének
nagy többségét, de minimum a háromnegyedét uraló, e gi-
gantikus tömegnek a gondolkodásmódját, világnézetét tel-
jes mértékben meghatározó hitrendszerekről, tanokról,
ezeket a magunk hitével, szemléletével összevetve be kell
látnunk, hogy a világ népességének döntő többsége egészen
biztosan téved. Hamis dolgokban, eszmékben, tévtanítá-
sokban hisz. Persze, minden hívő azt gondolja, hogy nála
van az igazság (ahogyan alapvetően én is ezt gondolom, bár
nyilvánvalóan vannak tévedéseim is, nézd csak meg köny-
vem mottóját), azonban ez a tényen, miszerint a nagy
többség minden tekintetben téved így tévúton jár, mit sem
változtat. Függetlenül attól, hogy hol az igazság, hogy igaza
van-e egyáltalán bárkinek is, az állítás, miszerint legalább
hatmilliárd ember hitében tökéletes tévúton jár, tény és vi-
tathatatlan bizonyosság. Csak a (hamis)kereszténység és az
iszlám lefed majd négymilliárd lelket.Azért ez megrázó.A
Biblia már mintegy két évezrede, előre jelezte ezt is:

„És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik
ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész földkerekségét

elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levette-
tének.”

És ez az eredmény – lássuk be – nem kis siker, nem kis
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mutatvány e terv kiagyalójától, sátántól. Van még egy hit,
talán nevezhetném a hatodik nagy vallásnak is, – bár tábora
jelentősen elmarad még a legkisebb, úgy félmilliárdos
buddhizmusétól is –, amely pedig az ateizmus.Az ateisták,
– akik nem fogadnak el semmiféle istent maguk felett – is
többféle nézetet képviselnek, azonban közös pont „hitük-
ben” (hiszen ez is egy hitrendszer így tulajdonképpen egy
vallás, hitvallás), hogy a(nti)teisták, azaz Isten-ellenesek, is-
tentelenek, istentagadók. Róluk nem is ejtenék több szót,
hiszen ők a legújabb keletű és nyugodtan kimondhatom,
legjelentéktelenebb csoportosulás a világra gyakorolt ha-
tásukat tekintve. Szinte csak a modern társadalmakban, a
„fejlett” országokban vannak jelen és hatásuk kizárólag
ezeken a területeken képes hatást kifejteni a környeze-
tükre. A világ döntő többsége tehát hisz valamilyen transz-
cendens erőben, amely az emberi világ feletti, de arra va-
lamilyen hatást gyakorló, magasabb rendű hatalom. A
súlyos helyzetet, amelyben a világ népességének döntő
többsége van, egyfajta bizonyságnak is felfoghatjuk. Blaise
Pascal, egy XVII. századi francia természettudós és ke-
resztény gondolkodó felismerte ennek a bizonyságnak a je-
lentőségét. Így írt: "Különféle, egymással ellentétes vallá-
sokat látok, következésképpen mind hamis, kivéve egyet,
amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivat-
kozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hi-
tetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük. Mert
azt akárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő próféta.
Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jö-
vendölések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el ma-
gáról, Ha soha, semmi módon nem hallottam volna be-
szélni a Messiásról, a világ sorának ily csodálatos és
nagyszámú beteljesült megjövendölése után mégis megér-
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teném, hogy Istentől való dolog ez." Nos, Blaise Pascal is té-
vedett, de legalább nem nagyot. Hiszen nem mindegyik
vallás „fenyegeti a hitetleneket”, ráadásul a kereszténység ta-
nításainak is jelentős része hazugság, de valóban a keresz-
ténység az a hitrendszer, amelynek alapjai még tiszták vol-
tak Krisztus után három évszázadig, azaz egészen az
intézményesített keresztény egyház megalapításáig.

Az indiaiakat és a kínaiakat tekintve azt láthatjuk, hogy
mind gondolkodásmódjuk mind viselkedésük sajátságait
illetően erősen különböznek egymástól.A világtól elforduló
szemlélődésben magukat szertelen túlvilági reményeknek
átadó vagy eksztatikus elragadtatásban mitológiai fantázi-
álásba visszavonuló jámbor indusokkal szemben a Meny-
nyei Birodalom tipikus gyermeke a konfuciánus, gyakor-
lati, józan és tárgyilagos emberként jelenik meg, aki soha
nem hagyja, hogy a lába alól kicsússzék a szilárd talaj, és
optimista életigenléssel kizárólag a földi létben keresi vá-
gyainak betöltését. Ennek ellenére az indiai és kínai világ-
nézet között szoros rokonság van, ha a nyugati vallásokkal
állítjuk őket szembe. Hiszen hinduk és buddhisták, konfu-
ciánusok és taoisták egyaránt hisznek egy olyan természeti
és erkölcsi világtörvényben, amely a kezdet és vég nélküli
kozmikus folyamatot irányítja, míg a zsidóság, a keresz-
ténység és az iszlám személyes istenben hisz, aki a világot
a semmiből teremtette, és azt gondviselésszerű irányításá-
val vezeti a végső cél felé. Eljutottunk tehát oda, hogy az
összes nagy vallással kapcsolatban bőven találhatunk okot
a szkeptikusságra. Bizonyítékot az igazságra egyetlen egy
kínál, ez pedig a kereszténység, éspedig szentírásán ke-
resztül, amely a Biblia. De vigyázat! Óriási hiba, – amely
hibába igen sok ember beleesik – a Bibliát a keresz-
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ténységgel azonosítani. Hiszen a Biblia nem azt tanítja,
amit a kereszténység, hanem azt, amit Krisztus, Isten ta-
nított. A Biblia tehát nem hazudik, ám a kereszténység és
annak legfőbb képviselője igen.

A keresztény pápa minden eszközzel az összefogást, a val-
lások közötti párbeszédet, a megbékélést és a szegények
megsegítését propagálja. Csókolgatja a Koránt (!) II. János
Pál), ökumenikus miséket celebrál (!) jezsuita Ferenc), ölel-
geti, méltatja, dicséri az egyéb vallások vezetőit, és együtt
dolgozik velük azon, hogy minden hit, függetlenül tanítá-
saitól kiegyezzen egymással, hogy csak a szépet és a jót néz-
zék híveik egymásban. Gyönyörű és példamutató viselke-
dés nem igaz? Ilyen egy szent ember. Csak nem Jézus
Krisztus szerint. Hiszen a pápának (ha valóban Krisztus és
az apostolok szellemi örökösének tartaná magát) az lenne
a dolga és kötelessége, hogy minden ellenkező nézettel
szemben Krisztus tanításait képviselje, hirdesse. Nem kie-
gyezni kellene, hanem megváltoztatni vagy ha ez nem le-
hetséges, akkor elhatárolódni a hamis tanoktól így helyes
példát mutatva a híveknek. Mondok egy nagyon egyszerű
példát erre: Te pontosan tudod, hogy a tiszta víz iható. Más
azonban azt állítja, hogy mérgező. Igyál inkább cukor-
bomba kólát vagy ice tea-t, esetleg egy kis hell (pokol) ne-
vezetű energiabambit, mert az az igazi – mondja. Viszont
kedvesen mosolyog eközben. Erre te azt mondod, hogy
nem az a lényeg, nem azt kell nézni, hogy marhaságot be-
szél, hanem azt, hogy milyen kedvesen mosolyog eköz-
ben? Mert a pápa ezt mondja. Én meg azt, amit Krisztus.
Hogy egy igazság van, és amellett kell kiállni. A tiszta víz
iható, és kizárólag az egészséges az ember számára. Aki
mást állít az hazudik. És igen, mára ez utóbbi nézet lett a
„gonosz.” Az idegengyűlölő, rasszista, fundamentalista né-
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zet.Az, amelyik azt állítja, hogy csak a tiszta víz egészséges.
Az, amelyet egyébként maga Jézus Krisztus is képviselt.
Hiszen Ő azt hirdette, hogy Ő (és csakis Ő) az út, az igaz-
ság és (ezek által az örök) élet. Nem az ice tea, a kóla, meg
a hell. Nem Buddha, nem Konfuciusz, Lao-Ce, Visnu, Siva,
hanem csak és kizárólag Ő, Jézus Krisztus.Az az ember, aki
Krisztus földi helytartójaként határozza meg magát a világ
számára, egyáltalán nem ezt hirdeti, hanem azt, hogy min-
denki fogadja el a másikat olyannak, amilyen. Finom az ice
tea, a kóla és a hell is. Igyál, amit akarsz, csak szeressük egy-
mást gyerekek. Mindegy ki miben hisz, inkább azzal kell tö-
rődni, hogy a világ nyomorát (amelynek egyébként az ő
egyháza az előidézője és legfőbb oka) fordítsák az emberek
emberi összefogással, emberi erővel jóra. Fogjon össze az
emberiség, és ezt a sok bajt közös (ön)erővel oldják meg,
változtassák jóra. Ez az, ami mindenkinek bejön. Nem vé-
letlenül örvend eddig soha nem látott népszerűségnek a ka-
tolikus egyházfő. Szép ideák, népszerű jelszavak. De vajon
Krisztus ezt hirdette? Krisztus azt mondta, hogy aki nem Őt
választja és Őrajta keresztül az Atyát, az Egyetlen Teremtő
Istent, az elkárhozik. Hiába tesz csupa szépet és jót (bár az
ilyen ember meglehetősen ritka), ha nem fogadja el Krisz-
tust, nem üdvözülhet. Krisztus állítólagos földi helytartója
semmi ilyesmiről nem beszél egy árva szót sem. Kizárólag
népszerű és álszent célokat fogalmaz meg hívei és az őrá
egyre jobban figyelő világ számára. Olyanokat, amelyek
szent és példamutató törekvésnek álcázva elfordítják az
embereket a valódi céltól. Krisztus követésétől. Hiszen tud-
juk, tehetünk bármennyi jót, ha Krisztust nem fogadtuk el,
nem fogadtuk be a szívünkbe, nem juthatunk célba. Csele-
kedetekkel, legyenek azok bármilyen jók is, önmagukban
nem érhetünk célba. Az igazságból szorgos ellenpropa-
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ganda és aknamunka kifejtésével így lesz sokak szemében,
mindazokéban, akik nem látnak át a szitán, üldözendő és el-
lenszenves tanítás, nézet. Milyen érdekes. A sátán így dol-
gozik. És ez még messze nem a vége. Eljön az idő, amikor
a pápa és a többi vallási vezető egy új vallást, egy közös, öku-
menikus egyházat hirdet majd meg. (Oikumené – görög szó,
jelentése földkerekség, a lakott világ, egyetemes, egész vilá-
got érintő.) Egyszóval ez nem más, mint egy vallási alapú
(rejtett) globalizáció. Az összefogás, a kiegyezés és a nézet-
különbségek félretevésének megvalósításával. Ez lesz az új
világvallás, az új rend vallása. És, aki addigra még mindig
az „elavult” Krisztusi tanításokhoz ragaszkodik, az funda-
mentalista, üldözendő, vallási fanatikus lesz. Ez a célja a pá-
pának. És a Biblia szerint el is fogja érni a célját.Az idők je-
lei ezt mutatják, ahogyan Jézus Krisztus azt megjövendölte.
Igen szépen hangzó és kétségkívül magasztos jelszava a
pápának a„mentsük meg világunkat”. Közös erővel, emberi
összefogással mentsük meg a földet! Na – kérdezheted fel-
háborodva – ezzel aztán meg tényleg mi baj van? Tudnád,
ha figyelmesen elolvasnád a Bibliát... Pedig a pápa nyilván
olvasta, ettől függetlenül és attól is, hogy önmagát ugye
Krisztus földi helytartójának,Vicarius Filii Dei-nek nevezi,
egészen mást hirdet, mint amit Jézus hirdetett. Jézus azt
mondta, hogy ez a föld el lesz pusztítva. Mert menthetetlen.
Azonban teremtve lesz egy új föld azoknak, akik az igazsá-
got választották.

„Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek
ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak;”

„Mert mint az új egek és az új föld, a melyeket én teremtek,
megállnak én előttem, szól az Úr, azonképen megáll a ti

magvatok és nevetek;”
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„Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá,
mert az egek mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha

megavul, és lakosai hasonlókép elvesznek; de szabadításom
örökre megmarad, és igazságom meg nem romol.”

„És adtam beszédemet a te szádba, és kezem árnyékával
födöztelek be, hogy újonnan plántáljam az egeket, és

megalapítsam a földet, és ezt mondjam Sionnak: Én népem
vagy te!”

„A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által
megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az

istentelen emberek romlásának napjára.”

„Avagy ímé, nem a Seregek Urától van-é ez, hogy a népek
tűznek építenek, és a nemzetek a
hiábavalóságnak fáradoznak?”

„És csepüvé lesz az erős, és munkája szikrává: mindketten
égni fognak, és oltójok nem lészen.”

Ezzel szemben ki lehet az, aki ezt a világot, ezt a földet
akarja minden erejével megmenteni? Nem bonyolult. Az,
aki elbitorolta. Az, aki uralkodik rajta. Az, akinek ez a ki-
rályi székhelye:

„a hol a Sátán királyiszéke van;...nálatok, a hol a Sátán
lakik.”

Sátánnak ügye tehát, hogy ez a föld megmeneküljön. És
valóban, milyen könnyű egy ilyen ügynek népszerűséget,
nagy támogatói kört toborozni.A pápa pedig éppen ezt te-
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szi. Minden fórumon erről prédikál, ezt hirdeti. Ha bele-
gondolsz abba, hogy én (Jézus Krisztus és a Biblia tanítá-
sával összhangban) mit mondok, azt konkrétan, hogy ez a
föld el kell, hogy pusztuljon, tegyen bármit az emberiség,
e világot nem lehet már megmenteni, akkor nem nehéz
megérteni azt a sátáni stratégiát, hogyan csinálnak az iga-
zakból vallási fanatikusnak titulált őrülteket. Üldözendő,
veszélyes, felforgató anarchistákat. Hiszen milyen ember az,
aki azt mondja, hogy ennek a földnek el kell pusztulnia?
Nyilvánvalóan őrült.Vagy Krisztus-követő és hívő, aki tel-
jes mértékben hisz Isten szavában, azaz a Bibliában leír-
takban, jegyzem meg halkan. A pápa tehát nyilvánvalóan
nem ilyen, hiszen ő azt prédikálja, hogy ezt a földet kell
megmenteni közös, emberi összefogással. Hát, így műkö-
dik ez. Ám

„Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót
gonosznak; a kik a sötétséget világossággá s a világosságot

sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest
keserűvé!”

De vajon mi az, amely képes lehet meggyőzni egy embert
arról, hogy a Bibliának, Isten szavának higgyen, és ne a
magasztos jelszavaknak, amely mögött a sátán bújik meg,
hangozzék bármily szépen is az összes ilyen jelszó, felhívás?
Ez bizony egy sokrétű dolog. Ha az embert az Isten nem iga-
zítja meg (el), akkor soha nem fogja ezt elfogadni.Azonban
van konkrét, kézzel fogható bizonyíték is. Ez pedig az tény,
hogy az összes vallás összes szent irata közül egyetlenegy,
nevezetesen a Biblia az, amely konkrét jóslatokat, mégpedig
bekövetkezett jóslatokat tartalmaz. Nem is akármilyeneket.
Nem azt írja, hogy nyáron lesz eső, meg napsütés, télen pe-
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dig hideg és hó. Ilyeneket mi is ki tudunk találni és igazunk
is lesz. Be fog teljesedni a jóslatunk. A Biblia olyan jóslato-
kat, próféciákat tartalmaz immáron évezredek óta, amelyek
elkövetkezését, bekövetkeztét egyszerűen lehetetlen lett
volna megjósolni annak, aki nem tud mindent előre. Nem-
csak események bekövetkeztét és azok pontos leírását, de
idői próféciákat is megad a Biblia! Ez azt jelenti, hogy pon-
tosan megad időintervallumokat, megadja az egyes esemé-
nyek bekövetkezésének sorrendjét és az időszakokat, sőt
esetenként pontos időpontokat is(!), amikor ezek elkövet-
keznek. Azért ez elég erős érv amellett, hogy akitől ezek a
jóslatok származnak, az valóban mindent tud és amellett
még inkább, hogy a forgatókönyv már régen elkészült, az
egy fix történet, amelyet az Isten időnként egy-egy prófé-
táján keresztül ismertet. (Ugye a próféták csupán Isten esz-
közei voltak a közlésre, a jóslatokat ők csak kinyilatkoztat-
ták, de azok nem tőlük származtak, hanem Istentől.) Tehát
ezek elég erős érvek, főleg, ha mondjuk az adott eseményt
megelőzően, évszázadokkal, évezredekkel íródik le egy adott
prófécia, amely az adott eseményt megjövendöli. Ezt egye-
dül a Biblia, illetve Isten, – akinek a szava az ige – tudja. A
Koránban például egyetlen prófécia sincs, illetve egy mégis
van.Amit a Bibliából átvett. Krisztus második eljövetelének
a próféciájáról van szó, amely még nem következett be, de
mivel eddig (egyes Isten által feltételekhez kötött próféciák
kivételével) minden bibliai prófécia beteljesedett, így ez is
be fog teljesedni. Nagyon restellem, de egy régebbi írásom-
ban még én is azt írtam (úgy hittem), hogy ez az eljövetel
nem itt a földön fog megtörténni. Ma perzselik a lelkem
azok a szavak. Azt gondoltam, hogy minden kizárólag a
szellemi szférában zajlik majd le, ám ma – támaszkodva az
ige állítására – már nem így látom.Azt állítom, hogy Krisz-
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tus másodszor is el fog jönni ide a földre, és akkor mindenki
meggyőződhet a Biblia igazáról. Azonban, aki csak ekkor
fogja elhinni, hogy minden igaz, az hasonlatos lesz a balga
szüzekhez, akiket az Úr nem enged be a menyegzőjére. Az
ószövetségben bőven több, mint kétszáz, sőt majd három-
száz prófécia beszél Jézus első eljöveteléről, amely már be-
teljesedett. És még ennél is több beszél a második eljövete-
léről, amely tehát kétségkívül ugyanígy be fog teljesedni.

Az apostolok számos helyen hivatkoznak arra, hogy Jézus
ezt és ezt azért tette, hogy beteljesedjék egy-egy prófécia. So-
kan kifordítják ezt a tényt (ugye a sátán egyik kedvenc
módszere, hogy mindent a fonákjára fordít), megpróbálva
úgy beállítani ezt a dolgot, mintha Jézus egy forgatókönyv
szerint akarta volna végigvinni élete történéseit csupán
azért, hogy elhitesse magáról Ő a messiás. Nos, ez egy ügyes
próbálkozás azok részéről, akik próbálnak fogást találni az
Úron és a Biblián, de van néhány probléma az érvelésükkel.
Először is, mint azt a Szellemi Izráel című könyvben leírtam,
annak, hogy valaki egy életen belül akár csak nyolc messi-
ási (Jézusra vonatkozó ószövetségi) próféciát beteljesítsen, az
esélye egy valószínűségszámítás szerint egy a százmilliószor
milliárdhoz. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag nulla az
esély erre. És itt mindössze nyolc próféciát kellene beteljesí-
teni mondjuk hetven-nyolcvan év alatt. Ehhez képest Jézus
Krisztus negyvennyolcat teljesített be bő három évtized,
többségét tekintve mindössze három és fél év leforgása alatt.
Mondhatják néhányan, hogy igen, mindent úgy rendezett,
hogy a próféciák szerint alakuljanak a dolgok, de azért ez
mondjuk a származásával, születésével kapcsolatban, azzal
kapcsolatban, hogy új szövetséget alapít, hogy megvetett
lesz, hogy halálra adják és keresztre feszítik, hogy egy asz-
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taltársa árulja el harminc ezüstért, hogy megverik, leköp-
dösik, szidalmazzák, csúfolják, a ruhájára sorsot vetnek, át-
lyukasztják kezeit, lábait, de csontjait nem törik meg, átlyu-
kasztják oldalát, ezek mind olyan próféciák, amelyek
esetenként több, mint egy évezreddel Jézus színre lépése
előtt íródtak, és amelyeket igen nehéz, vagy pontosabban le-
hetetlen lett volna manipulatív módon összehozni. Ehhez
minimum az kellett volna, hogy Jézus összebeszél a farize-
usokkal és a rómaiakkal, és ezekkel teljes egyetértésben„vé-
gigjátssza” a szerepét.Azért azt gondolom mindenki, még a
legelszántabb ateista is belátja, hogy ennek a valószínűsége
konkrétan nulla. Hiszen ha a farizeusok ebbe a dologba be-
leegyeznek, akkor éppen ahhoz asszisztáltak volna, amihez
a legkevésbé akartak. Jézus Krisztus megdicsőüléséhez, a
messiási próféciák beteljesítéséhez. És ekkor még egy szót
sem ejtettünk a rómaiak szerepéről. Például arról, hogy sor-
sot vetnek a ruhájára vagy nem törik el lábszárcsontjait, de
átszúrják az oldalát. Azt megszervezni, hogy minden pon-
tosan így történjen egyszerűen lehetetlen lett volna. Ehhez
képest tehát mégis minden pontosan úgy alakult, ahogyan
az ószövetségi próféták ezeket megjövendölték. Jézus Krisz-
tus élete, életének történései pedig olyan szinten ellenőrzöt-
tek és egyértelműen bizonyítottak,hogy csak a legmakacsabb
szkeptikusok nem fogadják el ténynek azokat a történelmi
eseményeket, amelyeket az evangéliumok megörökítettek. El
lehet képzelni, hogy hányan szerettek volna előrukkolni
meggyőző bizonyítékkal arra nézve, hogy Jézus Krisztus
csupán egy kitalált személy, hogy valójában sosem létezett,
csak az egyház és a hívők találták ki, stb. Azonban egyetlen
ilyen komoly és megalapozott kijelentés sem látott napvilá-
got az elmúlt két évezred során. Természetesen voltak ezt
célzó törekvések, de ezek mind megmaradtak az üres és bi-
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zonyítékok, érvek nélküli szánalmas próbálkozások szintjén.
Néhány ateista, vagy felületesen tájékozott ember persze hi-
telt adhat e nézetnek, de aki veszi a fáradtságot, és végez egy
kis kutatást e tárgyban, az hamar megbizonyosodhat állítá-
som igazáról. A Biblia tehát ellenőrizhető, ellentétben az
összes többi vallás szent irataival. Hiszen azok vagy úgy
vannak vagy nem. Hinned kell bennük fenntartás nélkül,
nem kételkedhetsz, de nincs módod arra, hogy ellenőrizd
őket. Ezt csak a Biblia teszi lehetővé, semmi más. A Biblia
nem elvtelen vakhitet, hanem értelmes, meggyőződésen ala-
puló hitet kíván a magáénak tudni. Elmondhatjuk tehát,
hogy a Biblia alapos történeti kutatások, valamint beteljese-
dett, számos esetben idői, konkrét időpontokat vagy időin-
tervallumokat megadó próféciák útján igazolja hitelességét.
Azonban vannak olyan próféciák, sőt, kettős próféciák is a
Szentírásban, amelyek még nem, vagy nem teljesen telje-
sedtek be. De melyek ezek pontosan? Az a könyv tartalmazza
ezeket a próféciákat, amelyet maga Jézus Krisztus jelentett
meg Jánosnak, és amelyet János az újszövetség utolsó és
igen jelentős könyvében, a mennyei jelenések könyvében
rögzített. Vegyük hát ezt a könyvet, illetve tartalmát szem-
ügyre!
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A jelenések könyvéről röviden

A jelenések könyvéről el kell mondani, hogy igen sokan
olvasták, de annál kevesebben értették meg. Miért van ez
így? Azért, mert olyan képekben, hasonlatokban szól hoz-
zánk általa Isten, amelyeket nehéz, sőt szinte lehetetlen
egyértelműen lefordítani akkor, ha az ember nem kapja
meg ezekhez a megfelelő kulcsot, útmutatást. De miért
volt szükséges ezeket ilyen rejtélyes módon rögzíteni az
utókor számára? Miért nem lehetett konkrétan meghatá-
rozni például a tengerből felemelkedő, vagy a földből fel-
jövő fenevad, vagy az oroszlán, a medve, a párduc kilétét?
Ennek több oka van. Először is figyelembe kell venni, hogy
amikor ez a prófécia megszületett, akkoriban tartalmának
jelentős része még értelmezhetetlen lett volna az emberek
számára, ha például konkrét, ma már ismert és egyértel-
műen beazonosítható megnevezéseket használ. Figyelembe
kell venni, hogy két évezreddel ezelőtt született meg azzal
a szándékkal, hogy a kijelentését követő korok emberei
egyaránt megismerjék és megpróbálják értelmezni, még ha
nem is nekik szólt elsősorban. Ha olyan jelképeket használt
volna az Úr e prófécia kijelentésekor, amelyet csak a mai
ember képes megérteni, akkor maga János sem tudta volna
értelmezni, lejegyezni. Nem maradhatott volna ennyi ideig
fent, és különösen nem ilyen nagy figyelemmel övezve, hi-
szen csupán egy tökéletesen értelmezhetetlen zagyvaság-
nak tűnt volna a régi korok gondolkodói számára. Azután
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van egy másik elgondolkodtató momentum is a jelenések
könyvének nyelvezete kapcsán. Tudjuk, hogy Jézus Krisz-
tus hasonlatokban és példázatokban beszélt. De miért?
Ahogyan Ő mondta:

„Azért szólok velök példázatokban, mert látván nem
átnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek. És

beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, a mely ezt mondja:
Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne

ismerjetek: Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel
nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami

módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és
ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és

meg ne gyógyítsam őket. A ti szemeitek pedig boldogok,
hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak.”

„És lőn az Úrnak szava énhozzám, mondván:
Embernek fia! pártos ház közepette lakol, kiknek szemeik

vannak a látásra, de nem látnak, füleik vannak a hallásra,
de nem hallanak, mert ők pártos ház.”

„Mikor a tanítványok megkérdezték, hogy mit jelent ez
a példázat, így szólott: „Nektek adták meg, hogy az Isten
királyságának titkait megismerjétek, a többiekkel pedig

példázatokban közlik, hogy bár látnak, ne lássanak, és bár
hallanak, belátásra ne jussanak.”

De mit jelentenek ezek az igék? Nézetem szerint annyit,
hogy bizony a tanítások nem mindenkinek szóltak. Nektek
megadták, megadta az Isten, másoknak pedig nem. Ez egy
igen nagy horderejű kijelentés, hiszen ezzel azt mondom,
hogy Krisztus talán nem is mindenkiért jött el a földre. (Ez
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valóban igen durva kijelentés, bár nem nekem jutott
eszembe először.) Hiszen bár tudjuk, hogy Isten minden-
kit az életre szánt, mindenkit meg akart menteni, de vala-
miért mégsem tette, és teszi ezt, erre pedig nyilvánvalóan
jó oka volt és van. Azért ehhez mindenképpen hozzá kell
tenni azt a tényt, hogy Jézus Krisztus az igazság beteljese-
dése, beteljesítése miatt jött el a földre, és ez az igazság min-
den egyes embert érint akár így, akár úgy. Előbbi feltétele-
zés tehát ebből az okból kizárható abban az értelmezésben,
miszerint Krisztus kivételezett volna. Egyetlen értelemben
azonban mégis tartható valamelyest, mégpedig abban,
hogy csak az Isten gyermekeinek, a Krisztust választóknak
hozta el a megváltást, hiszen aki elutasította Őt, azt nem
tudja megmenteni. Ebben az értelemben tehát végső soron
valóban csak azokért jött, akik Őt várják, szeretik és köve-
tik. Fenti igék (alább következnek majd még egyértelműbb
utalások is erre nézve) arra utalnak tehát, hogy az Isten
nem mindenkinek nyitja fel a szemét, pedig ez bizonyosan
módjában állna, hiszen mindenható. De nem teszi meg
mégsem, mert az nem lenne igazságos valamiért, aminek
a pontos okát csak Ő ismeri. Ám éppen ez a lényeg, hogy
Isten nem kivételez, nincs protekció, nincs különböző
mérce, csak és kizárólag igazság van, ám ez az igazság bi-
zonyosan nem ismerhető meg tökéletesen abból a pers-
pektívából, amelyből az anyagi, földi ember próbálja meg-
ismerni. Mi csak a saját tapasztalataink szerint vagyunk
képesek megítélni, így igaznak vagy igazságtalannak elfo-
gadni bizonyos dolgokat, de Istennek ennél nyilvánvalóan
összehasonlíthatatlanul szélesebb rálátása, több informá-
ciója van mindenre, éspedig olyanok, amelyeket mi meg
sem sejthetünk.
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„Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen
magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim

gondolataitoknál! Mert mint leszáll az eső és a hó az égből,
és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és

termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvető-
nek és kenyeret az éhezőnek: Így lesz az én beszédem,

a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem
megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová

küldöttem.”

Tehát az Isten beszéde megcselekszi, amit az Isten akar,
mégpedig éppen ott, ahova Isten küldi. Ebből az követke-
zik, hogy nem mindenhova küldi. Úgy látom, hogy Isten
lép először. Ő teszi az indíttatást, a szándékot az ember szí-
vébe, amely hatására az keresni kezdi Istent. Szerintem
felfuvalkodottság azt gondolni, hogy az ember a kezde-
ményező. Azt gondolom, hogy ez az elgondolás éppen az
anyagba ragadt ember szűklátókörűségének a hozadéka,
velejárója.Annak a hibás elgondolásnak, amit úgy vázoltam
egy előző írásomban, hogy a földi, fizikai ember számára
mindennek a tengelye a földi, fizikai lét. Ezért helyezi ide
a döntési kompetenciát, amit a szabad akarattal magyaráz.
Ádám és Éva is az Édenben, földi pályafutásukat megelő-
zően hozta meg a hibás döntést, aminek a következmé-
nyeként halandóvá lettek és kikerülve az Édenből, földi, ha-
landó emberek lettek. A földi, halandó lét már esetükben
is következmény volt. Következménye a hibás döntésnek,
amit még akkor hoztak meg, amikor az édeni öröklétben,
bűntelenül éltek. Tehát a döntés (szabad akarat) ott, a kö-
vetkezmény itt, nem pedig a ma uralkodó nézet szerinti
szabad akarat és döntési kompetencia itt. Persze azok szá-
mára, akik hisznek a szabad akarat földi jelenlétében, ez ké-
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zenfekvő elgondolás, de megint mondom, ha van szabad
akarat, akkor bármi lehetséges a szabad akarat elve szerint.
Alakulhat így is, úgy is, amúgy is. Szerintem azonban ez
nem így van. Isten az, aki mindent és mindenkit irányít. Is-
ten segít vagy nem segít az embernek, és ha segít, akkor Ő
a kezdeményező. Jézus hívta el az apostolokat, nem pedig
ők indultak el maguktól megkeresni Jézust. Ha Jézus nem
szólítja meg őket, akkor „még mindig” ott halásznának,
szednék a vámot, stb. Tehát Isten nem mindenkinek adja
meg ezt az „impulzust”, amely hatására az ember az Úr felé
fordul és keresni kezdi Őt. (Lehetséges, hogy nálad éppen
e sorok olvasása által fogja megadni azt a bizonyos impul-
zust.) Vannak azonban, akikkel ez sosem történik meg va-
lamiért. Ennek okát láttam én egy előzmény (preegzisz-
tenciális) létben, amely során az ember letette a voksát Isten
mellett vagy ellen, és amelynek eredményeképpen alakul
földi sorsa. Egyébként ha belegondolsz, a földit megelőző,
illetve a hármas (pre, földi és posztegzisztenciális) létnek
tulajdonképpen szükségképpen léteznie kell, ha Ádám és
Éva leszármazottai vagyunk. Ha az ő bűnüket megörököl-
tük, akkor szellemi tekintetben mindenben azonosak kell,
hogy legyünk velük. És tulajdonképpen – ahogyan feljebb
is írtam- a bűnt ők is az előzményéletükben, az Édenben,-
ahol még az öröklétben éltek Isten oldalán – követték el.
Ennek okán lettek halandóvá, és kerültek ki a paradi-
csomból a földi, anyagi, fizikai világba. Ahogyan mi is.
Csupán annyi a különbség, hogy ők érthető okból más mó-
don kerültek ide, és az ő tulajdonképpen preegzisztenciá-
lis, a halandó földi létüket megelőző édeni létükről tu-
dunk, míg a sajátunkra nem emlékszünk. Szerintem ez
egy logikus teória, bár azt mindenképpen elismerem, hogy
nem is több annál. Mindenesetre szerintem jobb ilyesmi-
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ken gondolkodni, mint olyan dolgokon amelyeken az em-
berek úgy általában gondolkodnak manapság, tisztelet a ki-
vételnek...Tehát amennyiben igazam van, akkor preegzisz-
tenciális létünk során valamilyen módon döntöttünk,
amelynek a következménye jelen földi sorsunk. Ezért van
az, hogy Krisztus egyeseken segített és segít, míg másokat
elhagy (lásd: Szellemi Izráel).

Visszatérve a jelenésekhez tehát a jelenések könyve egy-
fajta kódolt üzenet a mai kor emberének. Azoknak, akik-
nek szól, akik megértik.

„a ki olvassa, értse meg”

„Ha valakinek van füle a hallásra, hallja!”

De kinek van füle a hallásra? Annak, akinek adott az Is-
ten. Hiszen mindent Ő ad, ami jó, így a megértést, sőt ma-
gát az érdeklődést is csak Ő adhatja meg. Érdekes bizo-
nyíték előbbi állításomra az is, hogy rengeteg ember van,
akik számára nemhogy a jelenések könyve, de úgy általá-
ban a Biblia is tökéletesen érdektelen. Ez a nagy többség.
Akik sohasem fogják kezükbe venni a Bibliát. Ezek nem
olvassák, így soha nem is fogják megérteni. Magyarázhatsz
nekik a bizonyítékokról vagy bármi egyébről, csak ostoba
fecsegésnek, zaklatásnak fogják venni próbálkozásod. Má-
sok azonban sűrűn, vannak, akik minden áldott nap ke-
zükbe veszik, olvassák. Mert megnyugtatja, örömmel tölti
el őket, míg megint másokra pedig semmilyen hatást nem
gyakorol, még ha egyszer végigolvassák, akkor sem. Sőt,
vannak, akiket egyenesen taszít a Biblia. Vajon miért van
ez így? Szerintem tehát azért, mert egyesekhez szól az Is-

���



ten, másokhoz pedig nem.Ahogyan Krisztus megölése óta
nem küldött a zsidóknak egyetlen prófétát sem. Nem szól
hozzájuk, mert elfordult tőlük, mint néptől, azonban az
egyes emberek számára még mindig nyitva a kapu, amely
Krisztus. Az Úr Maga mondta, egyesekhez akar szólni,
míg másokhoz nem. Károli, majd világosabban Csia sze-
rint:

„Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja,
kicsoda a Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya, hanem

csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.”

„Nekem adott át mindent az én Atyám. Senki sem ismeri
meg a Fiút, csak az Atya és senki sem ismeri meg az Atyát,
csak a Fiú és az, akinek szeme elől a Fiú a leplet el akarja

vonni.”

„az, akinek szeme elől a Fiú a leplet el akarja vonni”. Nos,
ez már valóban nagyon egyértelmű ige. Mi következik be-
lőle? Az, hogy nem mindenkinek akarja elvonni. Hogy
van akinek el akarja és van, akinek pedig nem akarja el-
vonni a leplet a szeme elől. Akinek pedig nem akarja el-
vonni a leplet a szeme elől, azt tudatosan sötétségben tartja,
hogy ne ismerje meg az igazságot. Bizony ez súlyos állítás,
de az ige alátámasztja ezt. Ugye Jeremiás siralmaiban a vég-
ítéletkor bűnhődő ember szól ekként:

„Én vagyok az az ember, a ki nyomorúságot látott az ő
haragjának vesszeje miatt.

Engem vezérlett és járatott sötétségben és nem világosság-
ban.”
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És ugyanez Páltól, másképpen:

„És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy
higyjenek a hazugságnak;”

Majd Ésaiástól:

„Az Úr beléje önté a szédelgés lelkét, hogy Égyiptomot
elhitessék minden dolgaiban; miként a részeg tántorog az ő

okádása felett.”

Ez a helyzet. Lássuk hát, hogy miről beszélt az Úr, ami-
kor kijelentette Jánosnak a jelenések könyvét, ezt a kettős
próféciákat is tartalmazó hihetetlenül jelentős beszédet!
Mivel kezdődik a könyv?

„Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott néki az Isten,
hogy megmutassa az ő szolgáinak, a miknek meg kell

lenniök hamar: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által,
megjelenté az ő szolgájának Jánosnak,”

Ez Jézus Krisztus apokalipszise (rejtett dolgok feltárása,
kinyilatkoztatása),„a melyet adott néki az Isten”. Ilyen csak
egy van az egész Bibliában, éspedig ez a könyv, amely az
ószövetségi Dániel könyvére épül. Az pedig, hogy Dániel
könyvére épül, nagy nyomatékkal mutat rá arra a tényre,
hogy az ó és az újszövetség azonos tőről, ugyanattól az Is-
tentől ihletett ige. A jelenések könyvéről azt írtam: kettős
próféciákat is tartalmazó könyv. Utal erre ez az igerész:

„Írd meg, a miket láttál és a mik vannak és a mik ezek után
lesznek”
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Tehát vonatkozik azokra a dolgokra, arra a helyzetre,
amik vannak (voltak ott és akkor), valamint azokra, amik
„ezek után lesznek”, azaz a jövőre. Például a hét levél láto-
másában egy-egy prófécián belül utal két különböző kor-
szak állapotára. Egyidejűleg szól egy-egy János korában élő
konkrét gyülekezethez, és a mai, a végidők emberéhez, és
csodálatos módon az egyes első században élő gyülekeze-
teknek szóló üzenetek, állapotuk szerint megfelelnek egy-
egy későbbi korszak kereszténysége állapotának. Hét első
századi gyülekezet állapota, hét később elérkező korszak ál-
lapotának, amint ezt alább világosan látni fogjuk. A könyv
felépítését tekintve négy egymástól jól elkülönülő részből áll.
Elsőként egy bevezető látomás után a hét levélről szóló
üzenet (első három fejezet), amelyben Krisztus kiértékeli a
gyülekezetek és az ezeknek megfelelő korok állapotát, erős-
ségeit, hibáit (a korszakok esetében mennybemenetelétől a
második eljöveteléig). Másodikként a bevezető látomás
után következik a hétpecsétes könyv felnyitása (�. fejezet-
től a �.fejezet első verséig) ez a hét pecsétről szóló látomás
a jó és a rossz aktuális helyzetét mutatja be egy-egy törté-
nelmi korszak folyamán. Harmadikként a bevezető látomás
után a hét trombitaszóról szóló látomás következik (�.feje-
zet második versétől a ��. fejezetig terjed), amely arról szól,
hogy Isten a történelem folyamán milyen büntetéseket en-
gedett megtörténni azért, hogy beteljesedjék az igazság.
Negyedikként pedig a bevezető látomás után egy összefog-
lalás következik (��.-��. fejezetig) az egész világtörténe-
lemről, kezdve a rossz megszületésétől Jézus második eljö-
veteléig, a földi történelem lezárultáig. Ez a jó és a rossz nagy
küzdelmének leírása, melynek a végén nagyon pontos leírást
ad arról, hogy mik fognak megtörténni. Rendkívül fontos
közös elem a négy fejezet esetében, hogy mind a négy be-
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vezető látomásában Krisztus jelenik meg.A fejezetek közötti
szöveghatárok időnkénti összemosódása már a „keresz-
tény” fordítók munkájának gyümölcse, hiszen az eredeti
szövegben nincsenek ezek elválasztva egymástól, eredetileg
egybeíródott az egész mű. Amíg az ember nem érti meg e
könyv felépítését, nem látja át szerkezetét, addig kaotikus-
nak tűnhet, a rengeteg jelkép pedig értelmezhetetlennek, de
ha megkapjuk a kulcsot, azonnal világos és tökéletesen lo-
gikus, érthető lesz az egész tartalom. De miért hét gyüle-
kezet, hét pecsét és hét trombitaszó? A hét a teljesség száma
a Bibliában, Isten hét nap alatt teremtette a világot. Fontos
tudni azt is, hogy minden egyes jelképnek, amelyet a Bib-
lia használ, valamely igében megvan a pontos azonosítása
is. Nem bízza Isten az ember találékonyságára a jelképek be-
azonosítását, hanem pontosan megadja azok jelentését a fi-
gyelmes olvasó számára.

A könyv első részében leírt hét levél tehát nem csak az
egyébként egy régi, római hadiúton sorrendben egymást kö-
vető hét Kis-Ázsiai város gyülekezetének szól, hanem az
idők, egyes történeti korszakok gyülekezeteinek is. Erről
ékesszóló bizonyságot ad Krisztus, amikor a negyedik le-
véltől kezdve idői utalásokat tesz arra, miként közeledik el-
jövetele: negyedik levél Thiatira:„Hanem a mi nálatok van,
azt tartsátok meg addig, míg eljövök”, azaz el fogok jönni.
Ötödik levél Sárdis: „elmegyek hozzád, mint a tolvaj (tit-
kon), és nem tudod, mely órában megyek hozzád.” Meg-
erősíti, hogy el fog jönni. Itt meg kell állnunk egy szóra.
Sokan, akiknek kevés az információja, így a megértése is,
csodálkozva olvashatják azt, hogy Krisztus az eljövetelét a
tolvajéhoz hasonlítja. Hogyan illik össze Krisztus és a tol-
vaj? Meglepő hasonlat, és természetesen nem véletlen. A
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Sárdisi gyülekezetről és egyben a neki megfelelő történelmi
korszakról Krisztus csak negatívumokat tud mondani. Eb-
ben a gyülekezetben és korszakban az a jellemző, hogy
nem ismerik Őt az emberek. Akik pedig nem ismerik Őt,
(nem a krisztusi tanokat követik) azok nincsenek tisztában
még azzal sem, hogy az Úr újra eljön. Nem hiszik, nem tud-
ják, nem érdekli őket. Ellentétben azokkal, aki hiszik és
várják az Úr eljövetelét, ezeket, akik nem hisznek -ahogyan
a tolvaj is – meg fogja lepni Krisztus második eljövetele.
Ezért hát e hasonlat. Hatodik levél Filadelfia: „Ímé eljövök
hamar”Azaz közel az idő. Hetedik levél Laodiczea, egyben
az utolsó, ami az utolsó időknek felel meg:„Ímé az ajtó előtt
állok és zörgetek”, azaz már itt vagyok a küszöbön. Az első
három levél végén semmi, majd egyértelmű utalások a kö-
zeledésére, a második eljövetelének bekövetkeztére.

Minden levél szerkezetét tekintve egységes. Először be-
mutatkozik az Úr, kijelenti Önmagát. Másodszor (ha van
mit) megdicséri, méltatja az adott gyülekezetet, korszakot.
Harmadszor jön a kritika, feddés (amennyiben van, hiszen
a második és a hatodik levél esetében nincs ilyen.) Ne-
gyedszer buzdít, megmutatja mit tegyen az adott gyüleke-
zet ha van tennivaló vagy hiányosság, ötödikként pedig
jön az ígéret, elmondja, hogy aki megteszi amire buzdít, an-
nak mi lesz a jutalma. A történelmi korszakok jellemzését
tekintve is pontos információkkal szolgálnak a levelek. Az
első, az Efézusi levél. Kitartó küzdelem a hit terjesztéséért,
állhatatosság és szenvedés jellemzi ezt a korszakot, hiszen el-
kezdődnek az üldöztetések.

Második levél Smirna. Ugyancsak a küzdelem, az állha-
tatosság, a szenvedés korszaka, a legdurvább üldöztetések
gyötrelmes időszaka volt ez, amelyben Krisztus után ��� és
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��� között érte el csúcspontját a kegyetlenkedés. Ez a tíz évig
tartó időszak, – amelynek I. Constantinus vetett véget –
volt az a„tíz nap”amelyről a Smirnai levélben így szól az Úr:
„és lesz tíz napig való nyomorúságtok”. Ezzel a tíznapos (éves)
ciklussal zárja Krisztus ezt az időszakot, így ennek a vége év-
szám szerint is pontosan behatárolható, mivel a legnehezebb
tíz év ���-ban ért véget, a keresztény egyház megalapításá-
val. Ekkor kezdődött az intézményesített torzulás, a Pergá-
num-Thiathira korszak.

Harmadik levél Pergánum. Időtartama szerint ���-��� év,
az eklészia, egyház eltorzulásának időszaka, amelyre Krisz-
tus a korrupt Bálámot hozza fel hasonlatként, aki Isten igaz
prófétája volt, de később eladta magát pénzért Báláknak, a
moábita királynak. Ez történt a keresztényekkel is, akik ösz-
szeálltak a római hatalommal. Elfogadták a vagyont és a ki-
váltságokat, cserébe feladták Krisztust.

Negyedik levél Thiatira (nagyon hosszú, majd ���� éves
időszak, amely a teljes középkort felöleli. Itt Krisztus Jezábelt
használja hasonlatként. Jezabel volt az, aki totálisan meg-
rontotta az igaz hitet, aki a Baál hitét, a bálványimádatot ál-
lamvallássá tette, és aki férjével Akháb királlyal vállvetve ül-
dözte minden erejével az Isten híveit, leginkább Illés prófétát.
Itt, ebben a korszakban válik tehát az üldözött üldözővé. A
keresztény egyház itt már kifejezetten üldözi azokat, akik
Krisztus eredeti tanításaihoz tartják magukat. Itt válik telje-
sen hatalmi egyházzá. De ebben a levélben bukkan fel az
egyre erősödő reformáció is a„hajnalcsillag” jelképében áb-
rázolva.

Ötödik levél Sárdis.A reformáció bukásának időszaka.A
hét levél közül mindössze kettő olyan van, amelyben Krisz-
tus nem ismert el semmi jót. Ez a dicséret nélküli két levél
közül az egyik.A reformáció helyzetét így fogalmazza meg:
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„az a neved, hogy élsz, és halott vagy”. Az élet, amely hamvába
halt. Már Luther idejében, – ahogy a nagy reformátor is fel-
ismerte ezt – látszott, hogy bár a tan ígéretesen terjedt, a va-
lódi áttörés mégsem következett be. Majdnem ugyanaz tör-
tént meg, ami a katolikus egyházban is, illetve lényegét
tekintve ugyanaz.A hívek elkanyarodtak az igétől, Isten sza-
vától, nem a Bibliát tanulmányozták, hanem a reformerek
hitvallását kezdték mértékadónak tartani. Kialakultak a lut-
heránusok, kálvinisták, és hitvitákba bonyolódtak a tekin-
tetben, hogy kinek van igaza ahelyett, hogy visszakanya-
rodtak volna ahhoz az alaphoz, amelyek példaképeiket is
inspirálták, vagyis a Szentíráshoz. Végül betetőzésképpen a
református egyházakba is beférkőzött a hatalom és a politika
a maga nagyon is világi érdekeivel.

Hatodik levél Filadelfia. (XVIII. század végétől az egész vi-
lágra eljövő nagy megpróbáltatás idejéig: „a megpróbáltatás
idején, amely az egész világra eljő”) ez a második levél amely-
ben nincs bírálat, ebben az időszakban kezd el rohamosan
terjedni a világon a Biblia („ímé adtam elődbe egy nyitott aj-
tót, a melyet senki be nem zárhat”). Létrejönnek a bibliatár-
sulatok, amelyek azt a célt tűzik ki maguk elé, hogy minden
nyelven, nyelvjárásban elérhetővé váljék Isten beszéde. Ol-
csón és könnyen elérhetővé válik a Biblia, e privát tőkéből,
adományokból finanszírozott társaságok tevékenysége foly-
tán. Elkezdik kutatni a Bibliát, amely egészen eddig elkép-
zelhetetlen volt, hiszen az egyház hét lakat alatt őrizte az igét,
az Isten beszédét.Az az egyház, amely állítólag Krisztust kép-
viseli, és amelynek legfőbb dolga és küldetése lett volna
minden lehetséges módon terjeszteni azt.

A hetedik levél a Laodiczeai, amely a mai korszaknak fe-
lel meg. Ebben, immáron másodízben azért nincs semmilyen
dicséret, mert a kereszténység ekkorra teljesen és tökélete-
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sen eltávolodott attól a szellemiségtől, amelyet Jézus Krisz-
tus képviselt.Az úgynevezett kereszténység egy tökéletesen
megromlott pogány hit lett eddigre. Nézzük csak meg a ke-
resztény egyházak, különösképpen a legfőbb, a római kato-
likus egyház tanításait, szokásait! Minden keresztény egyház
egyetért a hamis szentháromság-dogmájával, ünneplik a
pogány ünnepeket, de a katolikusok ehhez még a bálvány-
imádatot (Mária, szentek, képek, szobrok, ereklyék, stb. imá-
data, ezekhez való fohászkodás), a napkultuszt, a hierarchia
rendszert, és még hosszan sorolhatnám a Jézustól teljesen
idegen tanításokat, szokásokat is, beemelték eddigre szoká-
saikba, liturgiájukba. Mindegyik egyház a hagyományait
tiszteli és nem kizárólag az igét vizsgálja és hirdeti, ahogyan
azt kellene.

Jelenések könyvének második jól elkülöníthető része a
hét pecséttel lezárt könyv felnyitásáról, a hét pecsét feltö-
réséről szóló látomás. Ezt azonban ugyancsak egy bevezető
látomás előzi meg. Ebben a részben János betekintést nyer
a mennybe, amely egyértelmű bizonyság már önmagában
is arra nézve, hogy a menny egy létező és valós hely. János
tehát betekintést nyer a mennybe, ám nem földi, fizikai
testében, hanem a lelke (valódi énje, szellemi teste) ragad-
tatik el oda. Kevesen érthetik ezt meg tökéletesen, de hidd
el, ez abszolút mértékben lehetséges. Az, hogy kilépve a fi-
zikai testedből, de tökéletesen tudatában minden körülöt-
ted lévő dolognak, sőt, sokkal élesebben és részletesebben,
nagyobb mélységekben érzékelve azokat megtapasztald a té-
ged körülvevő világot és történéseket. János tehát bepil-
lanthat a mennyei történésekbe és a látványba és ezzel egyi-
dejűleg rögtön kap egy kijelentést is, hogy megláthatja mi
lesz a jövőben:
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„Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó vala a menny-
ben, és az első szó, a melyet mint egy velem beszélő

trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jőjj fel ide,
és megmutatom néked, a miknek meg kell lenni ezután.

És azonnal elragadtatám lélekben”

Ez a látomás tehát kifejezetten a jövőre vonatkozik.A pe-
csétek felnyitása során minden egyes pecsét feltörésekor
egy-egy újabb látomás érkezik. E látomások Krisztus menny-
bemenetelétől második eljöveteléig hét részletben foglalják
össze a jó és a gonosz harcának aktuális állását, állapotait.Az
első négy pecsét látomásai párhuzamot mutatnak az első
részben megismert első négy levél tartalmával. Az első pe-
csét feltörésekor megjelenő fehér lovon ülő lovas, íjjal, ko-
ronával a még tiszta, Krisztus igazi tanait hirdető„őskeresz-
tény” időszakot ábrázolja. Ezt a nagyon rövid látomást egy
igen jelentős mondattal zárja: „és kijöve győzve, és hogy győz-
zön.” Mit jelenthet ez? Azt, hogy Krisztus győzelmével már
itt győztes a jó, az Isten. Már győzve érkezik meg, győztesen,
hogy újra győzzön a történelem lezárultával. A második
pecsét felnyitása után jelenik meg a vörös lovas karddal, aki-
nek megadatott,hogy elvegye a békességet a földről és az em-
berek egymást öljék.A vörös a vér színe.A korszakot tekintve
megfelel a második levél, Smirna korszakának, a legvéresebb
üldöztetések és kegyetlenkedések korszakának.A harmadik
pecsét hozza el a harmadik lovas felbukkanását. Ez a fekete
lovon ülő lovas. A fekete a halál, a bukás színe. Ez a Pergá-
numi levél korszakának kiábrázolása, ahol az egyház eladja
magát a hatalommal szövetségre lépve.Van a lovas kezében
egy mérleg, amely a Bálámi megvesztegethetőséget szimbo-
lizálja. Azt, hogy (majdnem) mindenkinek megvan az ára.
Ám a bort és az olajat nem bánthatja (sátán). A bor Krisz-
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tus vére, az áldozat, amit meghozott az emberekért, az olaj
pedig a szent szellem által való felkentség szimbóluma.

Ezt a két dolgot sátán nem rejthette el tökéletesen. Ezt
azoknak az embereknek, akik keresték a Krisztussal való kö-
zösséget, meg kellett hagynia megismerhetőnek. Elrejtette
a Bibliát, minden módon üldözte Krisztus igaz követőit, de
kiirtani még ebben az időszakban sem tudta a tiszta hitet.
A negyedik pecsét felnyitásakor, amely a Thiatirai levél
korszakának felel meg, egy sárga lovon ülő lovas érkezik.Az
eredeti szövegben a„halottsárga” szerepel. Ez a sárga az osz-
lás, a pusztulás, a rothadás, a genny sárgája. A lovon pedig
maga a halál ül. Ez utóbbi lovas pedig tette a dolgát innen-
től kezdve egészen a középkor végéig, amely a legvéresebb
időszakot hozta meg abban a korszakban. Minden kornak
a lezárása, a vége a legádázabb, a legvéresebb. Ez mindig így
volt és sajnos, így is lesz, de meg kell lennie ahhoz, hogy
végre végérvényesen lezáruljék a sátán országlása. Az ötö-
dik pecsét felnyitásakor már nem lovas jelenik meg, hiszen
a négy lovas esetében a színek voltak a kulcsfontosságú jel-
képek. A rothadás sárgájával pedig ezek elfogytak. Ez a
szín kitart a történelem lezárultáig. Mi lehet undorítóbb,
mint a rothadó sárga? Volt a tisztaság, a vér, a gyász és a rot-
hadás. Az ötödik pecsét felnyitásakor tehát más jelenik
meg. János a megölt mártírokat látja, akik meghaltak Krisz-
tusban való hitükért. Istenhez kiáltanak a bosszúért, de Is-
ten türelemre inti őket.Azt mondja nekik, hogy ki kell vár-
niuk, míg kiteljesedik a történelem, és minden mártír
elszenvedi a sorsát a hite miatt. Ez egy igen erős és jelentő-
ségteljes ige: „mondaték nékik még egy kevés ideig nyugod-
janak, a míg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az
ő atyjokfiainak száma, a kiknek meg kell öletniök, a mint ők
is megölettek.” Hiszen mit üzen itt Isten? Nem mást, mint azt,
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hogy várniuk kell még egy keveset(!), míg a még élő és a
még meg sem született, Isten gyermekeinek is be kell, hogy
teljesedjen a végzete, azaz mártíromságot kell szenvedniük.
A hatodik pecsét felnyitásakor is egy olyan látomás jelenik
meg, amely jelei kitartanak a történelem lezárultáig, hiszen
a hetedik pecsét felnyitása már konkrétan a nagyon rövid,
korszaknak nem nevezhető időtartamban lezajló végjáték,
az emberi történelem gyors lezárása a hét csapással. A ha-
todik pecsét felnyitása után kapott látomásban az látszik na-
gyon határozottan, hogy az utolsó periódus veszi ezzel kez-
detét. Természeti jelekkel, katasztrófákkal sújtott időszak ez,
amelynek kezdetét bibliakutatók az ����. november elsején,
éppen a pogány mindenszentek ünnepén bekövetkezett, a
Richter skála szerint kilences erősségűre becsült Lisszaboni
földrengés időpontjára teszik. Erről tudni kell, hogy bár az
epicentruma Lisszabon közelében a tenger felszíne alatt
volt, így ott és Spanyolországban pusztított a leginkább, de
még Afrika északnyugati partvidékét is romba döntötte, Ír-
országban, Európa jelentős részén és Afrika távolabbi vi-
dékein is érezték, és óriási területen pusztított, mintegy
négymillió(!) négyzetkilométeren éreztette hatását.A hete-
dik pecsét felnyitásakor tehát „lőn nagy csendesség a
mennyben, mintegy fél óráig.”

Ez tehát a hét csapás nagyon gyorsan lezajló periódusa.A
prófétai időszámítás szerint (erre számos utalás van a Bib-
liában pl. Ezékiel �.�.) egy nap egy évnek felel meg, mégpe-
dig ��� napból álló évnek.Ha megnézzük,hogy ehhez a nap-
hoz képest a mennyben „mintegy fél óráig” tart a csend,
akkor megállapíthatjuk, hogy ez földi időben „mintegy” hét
napot, azaz éppen egy hetet jelent. De miért lett ez idő alatt
nagy csendesség a mennyben? Azért, mert Krisztus és az an-
gyali seregek elindultak a földre beteljesíteni az ítéletet. Ez,
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a hét csapás ideje tart tehát földi idő szerint hozzávetőleg egy
hétig. Minden egyes földi nap hoz egy újabb csapást.

A harmadik rész a hét trombitaszó látomása, amelyet
ugyancsak megelőz egy rövid bevezető látomás. Ezekről a
látomásokról a bibliakutatók többsége úgy vélekedik, hogy
az első négy trombitaszó csapásai nagyon gyorsan, egy
nagyon rövid időszakon belül, az ötödik században, Itáliát
(tulajdonképpen a Római birodalmat) sújtva követik egy-
mást. Eszerint az első trombitaszó Róma ���-beli téli fel-
dúlása a nyugati gótok által, amikor Alarich király csapa-
tai váratlanul ütnek rajta az örök városon és három napig
dúlják, fosztogatják, ölik népét. A második trombitaszó a
vandálok pusztítása. Harmadik trombitaszó a hunok dú-
lása, Atillának, Isten ostorának vezetésével. A negyedik
trombitaszó Róma lefejezése Krisztus után ���-ban, Odo-
aker germán hadvezér által. Az ötödik trombitaszó az isz-
lám, Mohamed által való életre hívását, és az iszlám hit
gyors elterjedését jelenti. Itt jegyezném meg, hogy e felso-
rolása a látomásoknak és azok vélt jelentésének bemutatása
jelen lapokon csak nagyon vázlatosan történik meg legin-
kább terjedelmi okokból, hiszen a jelenések könyvének
elemzése egy igen terjedelmes könyvet önállóan is meg-
töltene, amennyiben az ember részleteiben kívánná azt
bemutatni. Sem ez, sem a meggyőzés nem célom. A célom
– mint mindig – a figyelem, (a te figyelmednek kedves ol-
vasóm) felkeltése, a gondolkodásra való késztetés, hiszen a
legfontosabb dolgok közé tartozik, hogy az ember maga
próbáljon utánajárni az igazságnak. Így sokkal nehezebb
lesz a sátánnak megvezetnie, Istennek pedig sokkal köny-
nyebb lesz az igazsághoz elvezetnie őt. No, de térjünk
vissza a könyvhöz! Vele kapcsolatban és úgy egyébként az
összes, emberiséget sújtó bibliai csapással kapcsolatban a
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leginkább elfogadott nézet talán az, hogy többnyire a fi-
gyelmeztetés, az emberiség felrázása, visszatérítése az igaz-
ság útjára volt ezeknek a közös célja. Én azonban mást gon-
dolok erről (is). Hiszen miért lenne Istennek ilyen
komplikált és kegyetlen eszközökre szüksége? Ráadásul
mindezt úgy, hogy előre tudja mindennek a többség szem-
pontjából való hiábavalóságát, hiszen az Isteni előreisme-
rés, előrelátás vitán felül áll minden Istent ismerő ember
esetében. Ez értelmetlen. Azt állítani, hogy Isten – bár
előre tudja, hogy a legtöbb ember esetében hiába – mégis
végigvisz, hagy megtörténni olyan eseményeket, mint a há-
borúk, népirtások, járványok, stb., csupán azért, hogy az
emberek észhez térjenek, meglátásom szerint ez helytelen
elgondolás. Én azt gondolom, hogy itt az ember megint
csak a szűklátókörűség csapdájába esik. Azt gondolom,
hogy a helyzet ennél sokkal bonyolultabb, már ami a mi fel-
fogóképességünket illeti, mert Isten számára nyilvánvaló és
egyszerű igazság, törvényszerűség lehet ez is. Azt gondo-
lom, hogy a fizikai világ egyfajta kiábrázolódása a szellemi
világnak, mint ahogyan például az ószövetségi idők zsidó
istentiszteleti rítusai is azok voltak. Gondoljunk csak arra,
hogy mennyire precízen és pontosan körülírt és meghatá-
rozott volt minden egyes momentuma, eszköze ezeknek a
rituáléknak. A ruháktól kezdve, amelyek anyaga, díszítése
a legapróbb részletekig körülírt, nagyon pontosan megha-
tározott volt, az ugyancsak kínos precizitással, csak kijelölt
személyek által végzett rítusokon keresztül, az egyes sze-
mélyek pontosan meghatározott kompetenciáján át foly-
tatva, a válogatott anyagokból és formában elkészített ál-
dozati eszközökig, válogatott nemű, fajú és állapotú
állatokig bezárólag, mind-mind egyfajta mágikus hidat al-
kottak a felsőbb világhoz. Hiszen azt pontosan lehet tudni,
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hogy a fizikai síkon élőknek van szellemi kapcsolata a fel-
sőbb világgal. Egyes vélemények szerint, – amelyek meg-
lehetősen erős alapokon nyugodnak – az összes ószövetségi
zsidó istentiszteleti rituálé a Krisztus által később véghez-
vitt, az emberiség megmentésére elvégzett Isteni terv ki-
ábrázolása volt annak minden egyes részletével egyetem-
ben. Gondoljunk csak például a bárány megáldozására! Az
tehát bizonyos, hogy szoros összefüggés van a szellemi és
a fizikai világ között. Ha van igazi valóság, akkor az sok-
kal inkább a szellemi, mint az anyagi valóság, de ebbe
most nem mennék bele mélyebben. Tudom, hogy ez na-
gyon ezoterikusnak és túlfantáziáltnak tűnhet, én mégis va-
lami ilyesmire gyanakszom. Az bizonyos, hogy Isten sok-
kal összetettebb intelligencia, mint amit mi képesek
lehetnénk csak megsejteni is. Hogyan képzelhetnénk hát,
hogy átláthatjuk az Ő dolgait? No, de mivel azt üzente ne-
kem, hogy csak cselekedjem, amire kaptam Tőle erőt és ha-
talmat, valamint, hogy immáron kedvesek ezek a cseleke-
detek számára, ezért hát nézzük a hatodik trombitaszót is!
A hatodik trombitaszó az ateizmus színre lépését és elter-
jedését jelenti meg. A hetedik pedig az emberiség utolsó
napjáig szóló látomás. És tulajdonképpen ezzel el is érkez-
tünk egy nagy választóvonalhoz, hiszen ezután a könyv ki-
zárólag a jelen korral, a végső idővel foglalkozik, annak a
történéseit jelenti meg.

Itt jelenik meg a napba öltözött asszony, a fiú és a sárkány.
Ez utóbbit a Biblia több helyen is egyértelműen beazono-
sítja. A sárkány „az a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek”,
a diabolosz (görög szó, jelentése vádló) nem más tehát,
mint sátán (a satan héber szó, jelentése ellenszegülő, ellen-
ség), aki „letaszíttatott a földre.”A „fiú-magzat, aki vasvesz-
szővel legeltet minden nemzetet” pedig Jézus Krisztus. A
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vasvessző ószövetségi visszautalás �.zsoltár �.vers, a legel-
tetés pedig egyértelműen a jó pásztorra vonatkozik. De ki
a napba öltözött asszony? A katolikus értelmezés szerint ter-
mészetesen Szűz Mária, átvitt értelemben pedig az egyház.
A református értelmezés szerint pedig kizárólag az egy-
házról van itt szó. Én ez utóbbival értek egyet azzal a pon-
tosítással, hogy ez a mindenkori tiszta (szellemi) egyházra
vonatkozik. Hiszen azt írja az ige, hogy ez az asszony szüli
meg a fiút, tehát az asszony már a fiú előtt megjelenik itt a
földön. Ez egyértelmű kapocs az ószövetségi egyház (amely
megígéri a fiú eljövetelét) és az újszövetségi egyház (amely
megtapasztalja a fiú eljövetelét) között. Ezért nem lehet és
nem is szabad elválasztani az ószövetséget és az újszövet-
séget egymástól, hiszen mindkettőnek az azonos, tiszta ré-
sze, ugyanannak az Istennek az egyháza. Ahogyan az új-
szövetségi jelenések könyve is az ószövetségi Dániel próféta
könyvére alapoz, úgy teremtette meg az ószövetség is az új-
szövetség alapjait. Ezt az egyházat (asszonyt) üldözi a sár-
kány (a földit, a parázna asszonyt – amely a pápai egyház -
békén hagyja, az gyönyörűen gyarapszik és teszi a dolgát),
csak a valódi egyházat igyekszik minden eszközzel elpusz-
títani. Ennek a (tiszta) asszonynak az ellentéte a parázna
asszony, a megrontott egyház jelképe. Ez az örök ellensé-
geskedés áll fenn közöttük, amelyet Isten már Mózes első
könyvében kijelentett, amikor azt mondta, hogy örök el-
lenségeskedést szít az asszony és a kígyó magva között. Az
asszony magva a romlatlan, a kígyóé a megrontott egyház.

„És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között,
a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre

tapos, te pedig annak sarkát mardosod.”
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A ��. fejezetben röviden összefoglalja az emberi világ ta-
lán legfontosabb történéseit. Jézus Krisztus küldetését és
győzelmét.A napba öltözött asszony (az ószövetségi tiszta ta-
nok egyházának szóló, a próféciákban megfogalmazódó ígé-
ret alapján) megszüli a magzatát.Azaz eljön a Fiú, a Messiás,
aki beteljesíti az ígéretet. A sátán várja és meg is küzd vele,
de elbukik, nem sikerül legyőznie annak ellenére, hogy a
Krisztus itt elvileg gyengébb nála, hiszen ember.A Fiú győ-
zelme után visszamegy az Atyához, de az asszony, az egyház
itt marad. Sátán minden dühének kitéve.A ��. fejezetben fel-
bukkan két fenevad is. Az első, aki „hasonló vala a párducz-
hoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az orosz-
lán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő
királyiszékét, és nagy hatalmat.” A párduc a Nagy Sándori hel-
lén birodalom, a medve a Méd-óperzsa birodalom, az orosz-
lán pedig a babiloni birodalom jelképe. Ez a fenevad tehát
egyesíti magában e három, történelemformáló egykori vi-
lágbirodalom erejét. Egyetlen ilyen birodalom létezett a tör-
ténelemben, ez pedig a császári Róma, amelyet maga Krisz-
tus is beazonosított például a nagy apokaliptikus beszédében.
Ennek a fenevadnak adta a sárkány (sátán) az erejét és a ha-
talmát. A császári Rómának pedig az egyenesági örököse a
római pápaság, amelyet ez utóbbi a hamis konstantini ado-
mánylevéllel igyekezett legitimálni, bár erre csak formailag
volt szüksége, hiszen a valódi, lényegi hatalomátadás már az
egyház konstantini létrehozásakor megtörtént. (Érdekes
tény, hogy már maga Luther Márton is a római egyházzal
azonosította a fenevadat és a parázna asszonyt.) Ezután ez
a fenevad halálos sebet kap, amely később azonban begyó-
gyul. A halálos seb az ����-ben bekövetkezett, a franciák ál-
tal megtörtént lefejezése volt a pápaságnak, amikor elfogták
és fogságba hurcolták VI.Pius pápát, amely fogságban a
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pápa meg is halt, és amikor ezzel egyidejűleg minden pápai
birtokától megfosztották a pápai államot. Ekkor mindenki
úgy hitte, hogy a pápaságnak egyszer és mindenkorra vége.
Kihirdették a római köztársaságot és úgy látszott, hogy egy
történelmi korszak, a pápaságé, végleg és végérvényesen le-
zárult. Azonban ez nem így történt. Jól látható, hogy az
azóta eltelt bő két évszázad alatt, a pápa és a pápai állam
nemhogy visszanyerte régi fényét, de – bár ezzel sokan nin-
csenek tisztában – vezető politikai nagyhatalommá is vált a
világ színpadán.A ��. fejezetben azonban felbukkan még egy
fenevad, amelyet az ige jól megkülönböztet az előbbi, azaz a
tengerből feljövő fenevadtól, amelyben először a római csá-
szári, majd a pápai birodalmat, hatalmat azonosítottuk. Ez
a második fenevad, a földből feljövő fenevad, aki a bárány-
hoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. E fenevad azono-
sításakor a két leginkább erős támpont a föld, amelyből fel-
jön ez a fenevad és a bárányhoz való hasonlóság lehet. A
földről már beszél az ige az előző fejezetben, amikor segít-
ségére van a sárkány elől menekülő asszonynak. Ez a föld
(Észak)Amerika földje, amely befogadta és szabad vallás-
gyakorlást engedett az óvilágból elmenekülő protestáns tö-
megeknek. Ide menekült az asszony, azaz a tiszta egyház a
sárkány elől. Ez a föld olyan (hasonlatos ahhoz), mint a bá-
rány, hiszen befogadta és segítette a tiszta egyházat.Azóta is
a demokrácia, az egyenlőség, a szabadság és az emberi jogok
legfőbb letéteményeseként szerepel a világ színpadán. Ebben
a szerepében először hiteles is volt, de azután mára nagyon,
gyökeresen megváltozott a helyzet és ez a változás csak
egyre jobban erősödni fog egészen a történelem lezárultáig.
Amerika, vagyis az Amerikai Egyesült Államok, mint a leg-
erősebb politikai hatalom lesz a végidők legelhivatottabb
végrehajtója Róma akaratának. Az USA tehát a földből fel-
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jövő fenevad, amely„olyan, mint a bárány, de úgy szól, mint
a sárkány”. A ��. fejezet tulajdonképpen nem más, mint Is-
ten utolsó üzenete az emberiségnek, a követőinek. Ez az az
üzenet, amely bár mire az ítélet ideje eljön, mindenki szá-
mára ismerté lesz, de mégsem mindenki törődik majd vele.
Talán ellensúlyozni akarván az előző fejezetek félelmetes
komorságát, vészjósló és lehangoló próféciáit, azonnal fel-
villant egy csodálatos képet e fejezet első öt versében. Krisz-
tust látjuk, aki újra eljött és vele a száznegyvennégyezer üd-
vözült ember, akik az Isten királyi széke előtt feddhetetlenek.
Erről a száznegyvennégyezres számról vita van, de a legel-
fogadottabb értelmezés szerint a sokaságot jelképezi, nem
pedig egy konkrét szám. Szerintem azonban egyértelműen
bír konkrét jelentéssel is, hiszen az ige sosem használ „vé-
letlenül” semmilyen jelképet, nemhogy egy konkrét szá-
mot. Akkor tehát ez miért lenne kivétel? Azonban az tény-
leg valószínű, hogy valóban nem csupán ennyien
menekülnek meg a mai, nagyjából hétmilliárdos populáci-
óból. A következő versek is fontosak (mint az egész ige) de
ezekből csak a fenevad bélyegére térnék itt ki, hiszen ez na-
gyon ismert és sokakat nagyon foglalkoztat ennek mibenléte.
Nézetem szerint itt nem konkrét billogról vagy fizikai jelről
(mint pl. az emberbe ültetett mikrocsip) van szó, hanem aki-
nek a homlokán van a jel az úgy imádja a fenevadat és an-
nak képét (megnyilvánulásait), hogy egyet is ért ezekkel és
tudatosan, szándékkal követi a gonoszt olyan életet élve,
amely az ego által diktáltaknak felel meg, aki pedig a kezén
van megbélyegezve, az olyan ember, aki ugyan nem szívesen
teszi, amit például előír, megparancsol neki a hatalom, de
meghúzza magát és megalkuszik akár félelemből, akár bármi
egyéb okból (nemtörődömség, ateizmus, stb.) a hatalom el-
várásaival. Ahhoz, hogy valaki kinyilvánítsa az Isten melletti
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elkötelezettségét, ahhoz nyíltan színt kell vallani és egyetlen
szóval és cselekedettel sem lehet megtagadni Krisztus taní-
tásait, az Isten beszédét, amely az ige. Még akkor sem, ha az
ember látszólag mindenét, akár a fizikai életét is elveszíti. Ez
most, ebben a pillanatban talán erős túlzásnak vagy agy-
rémnek tűnhet, de ez messze nem először fordulna elő a tör-
ténelemben (pl. római üldöztetések, inkvizíció), és a Biblia
szerint ez meg fog ismétlődni az utolsó időkben, amelyeket
pedig nyilvánvalóan most élünk.Aki ismeri az idők jeleit, an-
nak ez nem lehet kérdés. Aki nem ismeri ezeket, annak
ajánlom, hogy szorgosan tanulmányozza ezeket az ige út-
mutatása alapján. A ��. fejezettől a hét csapás következik,
amelyek egyértelműen az emberi történelem legutolsó tör-
ténései. E fejezetben tulajdonképpen egy bevezető látomás
jelenik meg, maguk a csapások azonban a ��. fejezetben van-
nak leírva. E küszöbén állunk most. Mivel e próféciák még
nem teljesedtek be, ezért ezekről bizonyosat senki sem tud-
hat Istenen kívül, Ő azonban az igéből ismert csapásleírá-
sokon kívül mást nem mondott. Annyit tehetünk tehát,
hogy elolvassuk ezeket és a magunk ismeretei alapján pró-
báljuk meg értelmezni őket. Amit azonban erről az idő-
szakról bizonyosan tudni lehet az, – ahogyan Dániel próféta
is megjelentette – hogy olyan nyomorúság lesz ekkor, ami-
lyen még sosem volt amióta csak ember lett a földön. Ez
meglehetősen súlyos kijelentés, hiszen a földi történelem, az
ember történelme egy véres és nyomorúságos tragédia volt
egyébként is, ám ez az időszak mindent felül fog múlni eb-
ben a tekintetben. Ezt egyértelműen kijelenti a Biblia számos
helyen.A ��. fejezettől kezdve tehát tulajdonképpen minden
magyarázat csupán feltételezés lehetne, hiszen e történések
még rövid ideig váratnak magukra így nem is próbálkozom
meg ezek tárgyalásával. Számos forrás fellelhető ebben a té-
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makörben,mindenki megtalálhatja a saját ízlésének (szellemi
vezetésének) valót. Meggyőződésem azonban, hogy a leg-
fontosabb információkat már megkapták mindazok, aki-
nek Isten azt szánta. Akik tanulmányozzák az igét, azok
meg is fogják érteni belőle azt, amit feltétlenül meg kell ér-
teniük ahhoz, hogy célba jussanak. Tudjuk, hogy milyen
veszélyekkel és kísértésekkel kell majd szembenéznie a vég-
idők igaz egyházának és az ige, Isten erre fel is készíti, kel-
lőképpen fel is vértezi egyházát a szellemi Izráelt. Az pedig
például, hogy kik vesznek részt majd az armageddoni csa-
tában (Har-Megiddo héber, jelentése Megiddó hegye), hogy
a fenevad bélyege fizikai vagy szellemi bélyeg, ha fizikai ak-
kor konkrétan mi lesz az, ezek tulajdonképpen nem lénye-
ges információk csak érdekes adalékok, amelyeket az értők,
akiknek van szeme a látásra és füle a hallásra, a maguk ide-
jében pontosan fel fognak ismerni és meg fognak érteni.Aki-
ket Isten megóv, azoknak nincs mitől félniük. Láthatjuk te-
hát, hogy valóban a Biblia (és nem pedig a kereszténység a
maga eltorzult és hazug tanításaival) az egyetlen olyan az
Egyetlen Teremtő Istentől való hiteles információ, amely ál-
lításait tekintve nemcsak, hogy kiáll minden próbát, amely
tökéletesen és részleteit tekintve is ellenőrizhető, de bekö-
vetkezett próféciákat tartalmaz és pontos adatokkal szolgál
számos esetben, helyszínekkel, időpontokkal, emberekkel,
történésekkel kapcsolatban. Ilyet egyetlen más vallás szent
iratai sem nyújtanak híveiknek. Ettől függetlenül és annak el-
lenére, hogy mára a Biblia a világ legnagyobb példányszá-
mában kiadott és terjesztett könyve, (az elkészült példá-
nyok száma milliárdokra tehető) mégis igen kevesen vannak
azok, akik kézbe is veszik, tanulmányozzák, és még keve-
sebben, akik behatóan ismerik és értik is tartalmát. Ez na-
gyon érdekes és elgondolkodtató tény. Krisztus megmondta,
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hogy addig nem jön el újra, amíg mindenkihez el nem jut az
ige. Drámai összefoglalója így szól:

„Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének
a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk,
mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövete-
lednek, és a világ végének? És Jézus felelvén, monda nékik:
Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, Mert sokan
jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok

a Krisztus; és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd
háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne
rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez

nem itt a vég.
Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és

lésznek éhségek és döghalálok, és
földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorú-

ságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd bennete-
ket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép
előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és

elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis
próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. És mivelhogy

a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.

És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik
majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és

akkor jő el a vég.”

A teljes Bibliát ���, az újszövetséget további ��� nyelvre
fordították le eddig. Ezek a számok annak ellenére, hogy
messze a legnagyobbak a hasonló jellegű, más nyelvekre át-
ültetett iratok számához képest, jócskán elmaradnak a vi-
lágon ma beszélt összes nyelv számához képest. Azonban
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felmérések szerint a beszélt nyelvek száma rohamosan csök-
ken, számos kutató a beszélt nyelvek ��%-át (!) veszélyez-
tetettnek, rövid időn (maximum ��-��� éven) belül eltű-
nőnek minősíti. Én azt gondolom, hogy a történelem végső
lezárultáig már nincs hátra ennyi idő, de ezt csak Isten
tudja.Azt ajánlom hát neked, kedves olvasóm, hogy forgasd
szorgalmasan, tanulmányozd Isten beszédét, hiszen ezen
nem az általános műveltséged, hanem szó szerint az életed
múlik, tűnjön ez kijelentés bármilyen nevetségesnek is szá-
modra most. Ha a világnak hiszel, esetleg a világi egyház-
aknak, akik a hagyományt, a saját hagyományaikat, szoká-
saikat és vezetőiket tisztelik Isten szava a Biblia, így Isten
helyett, ha magadban hiszel, akkor rád is érvényes az előbbi
idézetből az a rész, amely az elhitetett (megtévesztett) so-
kaságról szól. Itt a figyelmeztetés, még nincs késő, hogy
megfogadd. Szívből kérlek, olvasd és tekints úgy a Bibliára,
mint életed legfontosabb információjára! Minden, ami szá-
mít, ami valóban értékes és fontos, ezen áll vagy bukik. Az
ige ismerete az egyetlen mód arra, hogy megismerd pon-
tosan az Isten igazságát, amely pedig elengedhetetlen felté-
tele az örök életnek, amelyet teljes szívemből kívánok neked!

Szeretettel: Ted
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