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„Ezután a hetedik héten egy hitehagyott nemzedék támad;
számos cselekedetet hajt végre, és minden tette elpártolás

lesz. E hét végén ki lesznek választva az igazságosság örök
ültetvényének választott igazai, hogy hétszeres oktatást

kapjanak az Ő egész teremtéséről.”
(Énok 93:9-10)



Előszó

Kedves Olvasóm!

Szeretettel köszöntelek ismét luciferzumban! Az előző
írás, a Szent tehén – avagy, dogmák árnyékában még a
nyomdában van, de én már ismét írok. Jönnek az infor-
mációk és a Gondolatok. Olyan információk és gondolatok
ezek, amelyeket mindenképpen rögzítenem kell. Ezt érzem,
tehát ezt teszem. Jelen írásban szó lesz ismét az Isten be-
szédével kapcsolatos meglátásaimról, illetve pontosabban
fogalmazva azokról a meglátásokról, amelyek ezeket ol-
vasva és ezeken elmélkedve eszembe jutottak. Ám, immá-
ron már nem csupán a„kánon”, az emberi cenzúra által el-
fogadott Biblia írásairól beszélek neked, hanem, – mint
korábbi írásaimban is számos alkalommal megtörtént – be-
mutatásra kerülnek az „apokrifoknak”nevezett, a nyugati-
keresztény kánon által elutasított, ám ennek ellenére két-
ség kívül Isten által ihletett írásokkal kapcsolatos
meglátásaim is.Az apokrifoknak nevezett iratokkal, teker-
csekkel két dolgot lehet tenni: vagy megvizsgáljuk őket és
szívünkre (szellemi vezetésünkre) hallgatva eldöntjük hi-
telt adunk-e nekik, vagy pedig (elfogadva az intézménye-
sített egyházak ezekkel kapcsolatos, kizárólag emberek ál-
tal kinyilatkoztatott állásfoglalását) alapból hiteltelennek
nyilvánítva megtagadjuk őket. Én az előbbi nézet híve va-
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gyok. Ezeken felül pedig ismét csak lesz néhány meglepe-
tés. Olyan meglátások, amelyek egészen elképesztőek le-
hetnek számodra annak ismeretében, hogy a keresztény
bibliaismeret és teológia mit tanít (és mit nem) egyes, a Bib-
liában leírt történelmi eseményekkel kapcsolatban. To-
vábbra is elképeszt az a dinamizmus és intenzitás, amely a
munkámra jellemző.... Már mondtam, nagyon nem szere-
tem félbeszakítani „önmagam” de az e percekben átélt je-
lenetet itt és most muszáj rögzítenem.Tehát amikor leírtam
az imént rögzített mondatot miszerint „Továbbra is elké-
peszt az a dinamizmus és intenzitás, amely a munkámra jel-
lemző.” kissé meglepett a „dinamizmus” szó elmémbe öt-
lése. Bár úgy véltem tisztában vagyok a szó értelmével (de
mekkorát tévedtem, amikor ezt gondoltam) mégis eszembe
jutott, hogy csak nézzem meg azért biztos ami biztos (de
most azonnal!), hogy miképpen definiálja a „dinamizmus”
szót a szómagyarító. Íme: „dinamizmus – a szó egy sajátos
értelmezése egy szakszövegben: olyan benső, lélektani fo-
lyamat mely során az egyén, a saját aktív közreműködése
és egy külső segítség, behatás együttes hatása révén egy
meghatározott célhoz közelebb, új, magasabb fejlettségi
fokra jut.” Ezt olvasom tehát az interneten, a szómagyarító
oldalán... Igen, pontosan erről beszélek! Szakszöveg? Az a
javából, szeretném is elolvasni! Sajátos értelmezés? Hát
persze, annak aki nem érti, annak „sajátos”. Nekem pedig
hihetetlenül informatív és egzakt! Ez ismét egy újabb, igen-
csak nyomatékos visszajelzés, hogy finoman fogalmazzak.
E pillanatokban így konkrétan se köpni, se nyelni nem tu-
dok. Erre szoktammondani, hogy igen, tudom, hiszem, lá-
tom, értem, de nem értem. Ez egészen egyszerűen döbbe-
netesen elképesztő! Nincs kétségem azzal kapcsolatban
(sem), amit az Avatar c. írásomban a szellemi vezetés kap-
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csán írtam. De azért, amikor arra számítasz, hogy a dina-
mizmus címszó alatt a „dinamikus” szó jelentéséhez ha-
sonló (például erőteljesség, lendületesség) értelmezést ta-
lálsz, és ahelyett az jön, amit feljebb olvashattál, az
meglehetősen megrázó (hitelesítő) élmény.Még annyit ide,
„önmagam” félbeszakításához, hogy ne gondolj arra, két-
ségeim vannak a saját állításaimat illetően, szó sincs erről!
Ám arról annál inkább szó van, hogy időnként magam sem
győzök ámulni azokon az igazságokon, amelyeket kapok az
Úrtól, az Ő forrásán keresztül.Alább találkozhatsz te is ilye-
nekkel még bőven. Hű! Köszönöm Uram, áldott Istenem!

Ott tartottunk tehát, hogy jelen írásban igen nagy hang-
súlyt kapnak az úgynevezett apokrifok, amelyek ezért vagy
azért, de kimaradtak az emberi cenzúra által – bár kellet-
lenül – de hozzáférhetővé tett soványka nyugati-keresztény
kánonból. Amit tudtak meghamisítottak, megváltoztat-
tak, átírtak. Ezt kitöröltek, azt hozzátettek, de mint annyi-
szor mondtam, az igazság ettől még fellelhető az írásokban
ma is. Ennek felleléséhez, megértéséhez azonban nélkü-
lözhetetlen a megfelelő vezető, az Úr. Könyvem mottója
rögtön egy ilyen idézet, amely sem a protestáns (abban az-
tán különösen nem, hiszen az még aszottabb), sem a ka-
tolikus kánonban nem lelhető fel. Énok könyvéből szár-
mazik ez az idézet, amelyről már szóltam igen korán. A
nagy átverés, avagy hinta a pokolban című írásomban így
írtam e műről: „Ami bizonyos, hogy alapvető jelentőség-
gel bír az emberi faj tekintetében, hasonlóan a szentírás-
hoz.” Igaz – elismerem – egy lényegesen későbbi írásom-
ban (Vakvilág) azt jelentettem ki, hogy nevezett mű egy
konkrét állításával nem értek egyet, de ezt normálisnak ér-
zem. A Szentírás esetében is fennáll ugyanez a helyzet. Ab-
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ban is vannak egyes tételek, Pál jelenlegi formájukban ol-
vasható irataiban például, amelyekkel konkrétan nem ér-
tek egyet Isten segítségével. Ne értsd félre! Nem azt mon-
dom, hogy Pál írta le rosszul a meglátásait. Erről szó sincs!
Azt mondom, hogy amit ma olvashatunk, annak egyes té-
teleivel nem értek egyet. Ez igen nagy különbség! Ha az
ember halad egy úton, akkor folyamatosan formálódik a
véleménye ezzel az úttal, az út során megismert dolgokkal
kapcsolatban. A honlapon (luciferzum.hu) már közzété-
telre került tíz írás, mire „eszembe jutott” az, hogy felke-
rüljön az oldalra egy bemutatkozó szöveg is. Így megy ez.
Ahogyan a dinamizmus definíció kapcsán megismerhet-
ted: „az egyén, a saját aktív közreműködése és egy külső se-
gítség, behatás együttes hatása révén egy meghatározott cél-
hoz közelebb, új, magasabb fejlettségi fokra jut.” Ugye ez
éppen az a metódus, amelyet a saját tevékenységem kap-
csán már az első írásomban kijelentettem és rögzítettem.
Nálam, nálunk ez a helyzet. Így írunk mi... Bizony! Hala-
dunk a cél felé, tapasztalunk, tanulunk, fejlődünk, ezeket
a tapasztalatainkat pedig hűen és pontosan eléd tárjuk
kedves olvasóm. Tehát, a figyelmem ismét az „apokrif” írá-
sokra terelődött, és mennyire örülök ennek! Egyes kérdé-
sek, amelyek mostanában bennem megfogalmazódtak,
olyan válaszokat igényelnek, amelyeket – érthető okból –
a cenzúra nem engedett bekerülni az általunk ismert nyu-
gati kánonba. Amikor Énok könyvével először találkoztam,
akkor az – egyébként nagyon helyesen – úgy, illetve abban
a formában került elém, ahogyan valószínűleg megszüle-
tett. Folyamatos, egységes (bár, mint utóbb kiderült meg-
lehetősen hiányos) szövegként leírva. Ám, amint olvas-
hattad előző (A szent tehén, avagy dogmák árnyékában c.)
írásomban, később találkoztam egy olyan Énok hivatko-
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zással, amely amellett, hogy igencsak felkeltette az érdek-
lődésem, a Biblia ma általánosan ismert formájához iga-
zodva, versszámozással hivatkozva került a látókörömbe.
Így tehát felkutattam és összevetettem, az általam ismert
(Hamvas-féle) verzióval, erről később még szólok. Az
őszinteség és a szókimondás mindig is fontos volt szá-
momra, így most sem tekintek el e jó szokásomtól. Igen,
arról az idézetről beszélek, amely könyvemmottója is egy-
ben. Arról, amely ezen bővebb verziót megismerve ezt
tárta elém: „ki lesznek választva az igazságosság örök ültet-
vényének választott igazai, hogy hétszeres oktatást kapjanak
az Ő egész teremtéséről.” Ez Hamvas Béla fordításában
nem szerepel. (Ez sem.) De milyen érdekes „véletlen” is ez!
Az említett írásban írtam le a következő sorokat egy olyan
bennem megfogalmazódott kérdésre, amelyre az igében
nem találtam választ: „Tehát úgy vélem, minden felfuval-
kodottság nélkül állíthatom azokat az állításokat, amelye-
ket igaznak vélek. Azt nem tudom megmondani, hogy mi-
ért éppen nekem mutatta meg Isten a valóságot, de tény,
hogy nekem megmutatta.” Az Énok idézet pedig elém tárul
gyakorlatilag egy időben ezzel. Nem hiszek a véletlenek-
ben! Tehát vannak olyan választottak, akik sokkal mé-
lyebb betekintést kapnak Isten teremtésébe, mint az ő ko-
rukat megelőzően bárki is... A gyanúmár felébredt bennem
korábban is, de el(ál)szerénykedtem a dolgot. Ám ha azt ál-
lítom, hogy ami a szívemen, az a számon, akkor ne legyek
képmutató és álszerény! Mondjuk csak ki, amit vélünk, ha
úgy hisszük, ez a dolgunk! Az igen legyen igen a nem pe-
dig nem! Nos tehát, ennek szellemében immáron nem ta-
gadom: azt remélem, magam is egy vagyok ezen igazak kö-
zül. Hozzátéve ehhez, hogy elhívásom első pillanatától
igen erős késztetésként hat rám, legfontosabb dolgomnak
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érzem ezen oktatás során megszerzett ismereteimet a nyil-
vánosság elé tárni. Teljes szívemből hiszem, hogy ez a dol-
gom itt e kárhozott világon. Ha ez nem így lenne, akkor fel
nem foghatnámmindazt, ami velem az elmúlt alig néhány
esztendő leforgása alatt történt. Ha leírnám mikor kezdő-
dött mindez, nem hinnéd el. Az előző írásom előszavában
azt írtam, „végre egy munka, amellyel kedvemre elszö-
szölhetek.” Aha. Nem egész három hónap alatt megírtam
(leírtam) a legnagyobb terjedelmű írást, amelyet valaha is
kiadtam a kezemből. És, mint említettem, még a kezembe
sem vettem a kész könyvet, de már az egyharmada készen
van jelen írásomnak. (E sorok írása idején már több alább
következő fejezet leírásra került.) Tehát az látszik, hogy
nem, hogy lelassulva, egyre komótosabban, „a vén diófa ár-
nyékában pöfékelve és némi jóféle nedűt szopogatva” öre-
gesen elmélkednék a világ és annak teremtője dolgain, ha-
nem szinte sprinterként, meglehetősen tempósan haladva
az úton igyekszem rögzíteni mindazt a hihetetlen meny-
nyiségű információt és tanítást, amelyhez és amelyben ré-
szem van.

Bár még csupán könyvünk előszavánál járunk, mégis
hadd illesszek ide egy – talán nem a bevezetőbe illő, ám –
olyan információt, amely szervesen illeszkedik előző írá-
som tartalmához. Volt tehát egy friss élményeken, tapasz-
talatokon alapuló meglátásom, amely meglehetősen el-
gondolkodtatott azon a helyzeten, miszerint az emberek
egyforma vagy különböző „testben” vannak-e itt, ezen a vi-
lágon. Eredetileg egyértelműen úgy véltem, hogy min-
denki egyforma testben (Avatar) létezik ebben a létben.
Ám, később alkalmam nyílt beszélni két olyan emberrel is,
akik egy-egy súlyos, majdnem halálos kimenetelű balese-
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tük során megtapasztalták a testelhagyás élményét, mint
ahogyan én is megtapasztaltam ezt, ám én nem baleset ha-
tására, hanem minden kellemetlen előzmény, a legkisebb
sérülés nélkül átélve azt, miközben a fizikai testem nyu-
godtan feküdt abban az ágyban, ahova este lefeküdtem
(benne). E beszélgetések során tehát azzal szembesültem,
hogy e két ember – számomra egyértelműen hiteles és
egymáséról semmit sem tudó – beszámolójával szöges el-
lentétben, én egészen másként éltem át az esetet. Lénye-
güket tekintve az történt, hogy náluk csupán a tudat és a
gondolkodás volt jelen, de semmiféle testérzékelésük nem
volt ezalatt az idő alatt. Tudatosult bennük (egyszer csak
észrevették), hogy nem a testükben vannak, mindketten
látták is a fizikai testüket felülről, de nem éreztek semmi-
féle a fizikai érzékeléshez hasonló dolgot. Fontos, hogy
nem érezték azt, amikor elhagyták a fizikai testüket, hanem
egyszer csak rádöbbentek a „külső” helyzetükre. Ők tehát
ezt nem észlelték, ám én annál inkább. Jómagam éppen en-
nek az érzésnek a hatására döbbentem rá arra, hogy valami
szokatlan dolog történik velem. Többször leírtam már, de
– hogy lássuk az ellentétet – itt is leírom röviden mit ta-
pasztaltam. Azt éreztem, hogy miközben tökéletes nyuga-
lomban, mozdulatlanul fekszem az ágyban, a lábfejeimtől
kezdődően elkezdek elemelkedni az ágytól felfelé a meny-
nyezet irányába. Ez egészen addig folytatódott, amíg már
teljesen csak a fejem maradt a fizikai testemben és ebben
az állapotban tökéletesen érzékeltem azt, hogy körülbelül
45 fokos szögben, a levegőben van a testem, ami ugye fi-
zikailag tökéletes lehetetlenség. Ám én tisztán és pontosan
ezt éreztem. A tudatom tökéletesen éber volt, mi több, ana-
litikus módon, precízen és tudatosan, egyfajta boldog nyu-
galomban „jegyzeteltem” minden egyes tapasztalatom.
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Nemmellékesen éppen azért történt meg a dolog, hogy ezt
megtapasztalhassam. Végül sajnos a fejemből nem emel-
kedtem ki, hanem rövid idő múlva, miután egy ideig eb-
ben a fura helyzetben lebegve éreztem magam (nem volt
semmiféle vértolulás, vagy kellemetlen érzés, ám ettől füg-
getlenül minden végtagom tökéletesen éreztem) lassan és
finoman visszasüllyedtem a fizikai testembe. Nagyon csa-
lódott voltam, hiszen azt reméltem, hogy többet is megta-
pasztalhatok, de hát ilyen az ember. Semmi sem elég neki
:) Ez volt tehát az előzmény, amelynek kapcsán arra ju-
tottam, hogy talán a választottak és azok, akik nem Isten
választottai másként vannak jelen e létben. Ezen elmél-
kedtem, amikor eszembe jutott egy igen érdekes jelenség.
Egy olyan, amelyet igen sokan, talán mindenki megta-
pasztal akár többször is az életében, de mint a de ja-vu je-
lenséget, ezt sem képes értelmezni, ezért hamarosan napi-
rendre tér felette. Ez az a jelenség, amikor úgy érzed
(általában közvetlenül az elalvás pillanata előtt), hogy zu-
hansz valahova. Időnként az ember ilyenkor „felriad”,
visszaébred, ijedten megrándul, amely valós végtagmoz-
gással is együtt jár. Egyszer hallottam egy olyan magyará-
zatot erre, hogy ez az emberben „genetikailag kódolva
van” még abból az időből, amikor a fákon aludt (mint fél-
majom), hogy le ne essen. Hát igen, vannak ilyen magya-
rázatok sok egyéb jelenségre is. De mi lehet az igazság? Az
igazság az, hogy ilyenkor kiesel a fizikai testedből! Az ava-
tarból. Ezt pedig észleled te, az, aki utazik az avatarban, de
mivel nem tudod mire vélni (információ és ismeret híján)
ezért maximum csodálkozol egy kicsit (milyen fura érzés,
esetenként még rossznak is érzed) majd igyekszel vissza-
aludni. Már harmadik könyvemben írtam arról a jelen-
ségről, hogy a lélek alvásidőben sok esetben kilép a fizikai

12



testből. Most erről nem kívánok hosszan szólni, ha érde-
kel, olvasd vissza az Úton Istenhez, avagy menj be a
mennybe című írás 60. oldalától. Lényeg az, hogy itt éppen
ez történik, csakhogy itt észreveszed. Ide kapcsolódik az is,
amit az Avatarban olvashattál, hogy a csecsemőknek még
miért koordinálatlan a mozgásuk? Azért, mert mindunta-
lan kinyúlnak a testükből. Még nem képesek összehangolni
a valódi testük és az avatar (földi-fizikai testük) mozgását.
Az avatar még nem képes tökéletesen lekövetni a valódi
lény mozgását, ebbe bele kell tanulni (finom motorika),
ami mindenkinek időbe telik. Egy csecsemő átlagosan a
születését követő harmadik hónapig célzottan meg sem tud
fogni semmit. Azután is csak nagy nehézségek árán és
marokra. Célt téveszt, minden célzott tevékenység igen
nagy erőfeszítést és koncentrációt igényel részéről. Nehéz
beleszokni ebbe a testbe. Ennek a világnak megvannak a
speciális törvényei, ha valahonnan máshonnan jössz, ahol
nem így működtek a dolgok, akkor bizony ezeket el kell sa-
játítani. Ezt figyelhetné meg az értő ember a csecsemők
esetében. Tehát e pillanatban úgy vélem, hogy mivel ezt a
„zuhanás élményt” igen sokan, talán minden egyes ember
megéli élete során, illetve az említett csecsemőkori moz-
gáskoordinációs „problémák” is kivétel nélkül, minden
ember esetében megfigyelhetők, ezért most azt gondo-
lom, hogy függetlenül a választottságtól, e földön a fizikai
testünkben mindannyian egyforma módon vagyunk jelen.
Most pedig koncentráljunk ismét a jelenlegi gondolatokra!
Az apokrifokon kívül alább szó lesz még igen érdekes té-
mákról is. Olyanokról, amelyeket az emberek általában
sokkal érdekesebbnek tartanak, mint az igével, az Isten be-
szédével kapcsolatos gondolatokat, pedig bár valóban na-
gyon izgalmasak és érdekesek ezek, jelentőségüket tekintve
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messze elmaradnak Isten igéje megértésének jelentőségé-
től. Mivel azonban előző írásom a Szent tehén nagyjából
teljes terjedelmében azzal foglalkozik, itt most valami mást
kaptunk. Messze nem olyan fontosat mint ott, de valószí-
nűleg sokkal olvasmányosabb és szórakoztatóbb anyagot.
Újratöltünk néhány bibliai történetet igen meghökkentő
meglátásokra jutva. Szó lesz az ős és ókori építészetről, eze-
ket alaposan megfigyelve és szembeállítva azokkal a ha-
zugságokkal, amelyeket ezek kapcsán ma tanítanak ne-
künk. Sok érdekes gondolat következik tehát a következő
lapokon és egy újabb kedveskedés immáronmég jobban il-
leszkedve a tartalomhoz. Újabb képek érkeznek kedves
olvasóm, most azonban a szöveg aktuális részeihez igazítva
ezeket. Remélem hasznos és informatív képanyagot sike-
rült összeállítanom számodra, fogadd ezeket is nagy sze-
retettel! Tegyük hát félre ismét a formaságokat! Tegyük
félre mindazokat, amelyeket e világ elvárásai támasztaná-
nak velünk szemben és egymás kezét megfogva (egymást
szívbéli indíttatás által megölelve:) tekintsünk az Úrra!
Csak Őrá összpontosítsuk minden figyelmünk, és az Ő ve-
zetésére bízva magunkat hasítsuk tovább a szutykos anya-
got, amely e világ szövétnekét alkotja, nem pedig azt, ame-
lyet Isten nyilvánít meg az Ő választottainak! Keressük az
igazi fényt, ne érjük be azzal a hamis, a sátán zsinagógájá-
nak oltárain alig-alig pislákoló gyertyalánggal, amellyel a
sötétség próbálja meg elkápráztatni Isten valódi fényét ke-
reső és szomjazó tekintetünket!
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Az apokrifokról

Az apokrifok (apokrüphoi – elrejtettek) olyan Isten ál-
tal ihletett írások, amelyeket vagy vitatott származásuk,
vagy egyéb, gyarló emberek által meghatározott szem-
pontok miatt nem vettek fel valamely keresztény szekta ká-
nonjába. Ezekről részletesen olvashattál az előszóban em-
lített előző írásomban, így itt nem időznék hosszan ezzel.
Lényegét tekintve tehát több kánon, így például a katoli-
kus, protestáns, görög-keleti, örmény, szír ortodox, etióp,
kopt és még ki tudja hányféle létezik, amelyeket kivétel nél-
kül emberek állítottak össze a nekik tetsző és számukra kí-
vánatos szempontok alapján. Én a magam részéről azt
gondolom, hogy mivel ezekre kivétel nélkül, tényszerűen
érvényes azon állítás, hogy emberi cenzúra által jóváha-
gyottak, ennek okán egyik sem tekinthető sem hitelesnek,
sem kizárólagos érvényűnek. Úgy vélem, hogy minden
egyes mű, amely kapcsolatba hozható Istennel vagy aMeg-
váltó Krisztussal, az mindenképpen vizsgálatot érdemel. Az
előfordulhat, hogy egy perc után elvetem az írást, de ez az
én magánügyem. Nekem ne mondja meg senki ember,
hogy mi hiteles, Istentől ihletett írás és mi nem az! Nem je-
lentheti ki senki ember azt, hogy ez vagy az az írás jó, hi-
teles, valóban Istentől ihletett és való, az és amaz pedig
nem. Miután nem ismerem el az emberi tanítók, mesterek
önmagukra, vagy szektájuk, hamis iskoláik által rájuk ru-
házott, aggatott titulusait, azt mondom, hogy minden
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egyes embernek magának kell közvetítők és magyarázók
nélkül az Úrhoz fordulnia, és az Ő segítségét, vezetését
kérve elmélyednie a szent vagy annak vélt iratok tanul-
mányozásában! Az Úr által felkínált új szövetség idején Is-
ten nem jelölt ki papi rendet! Krisztus a mestere minden
egyes Őt kereső és követni kívánó embernek! Az Úr maga
mondta, hogy Nincs Atya a mennyein kívül és nincs rabbi
(tanító) Őrajta kívül. Máté23:8-9 Károli:

„Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy
a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek
vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy

a ti Atyátok, a ki a mennyben van.”

Az Úr tehát (velem egyetemben) tagadja az emberi
„atyák” és „mesterek” létjogosultságát. Ami a tanítókat il-
leti, az ő hitelességüket bizonyos szűrők használatával el-
fogadom, hiszen – amiként az apostolok is – lehettek és le-
hetnek Isten eszközei abban, hogy a választottakat
megértéshez segítsék, ám nagyon fontos, hogy ettől ők még
nem tanítók, hanem csupán eszközök az Úr kezében! Mó-
zes apokalipszise 16. részében sátán így beszél a kígyóhoz:

„És az ördög beszélt a kígyóval, mondva: – Kelj fel, gyere
hozzám, és hasznos dolgokat mondok neked! Akkor elment
hozzá a kígyó és az ördög mondta neki: – Hallom, hogy
értelmesebb vagy az összes állat között, és mind beszédbe
elegyednek veled! Ugyanakkor megalázkodsz a legkisebb

előtt is! Miért Ádám dudváját eszed, meg az ő feleségéét, és
miért nem a paradicsom gyümölcséből? Kelj fel és

menjünk, vetessük ki őket a paradicsomból, hogy mi is ki-
vetessünk általa. Ezt mondja neki a kígyó: – Félek, nehogy
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megharagudjon az Úr! Ezt mondja neki az ördög: Ne félj!
Legyél az én eszközöm és én a szád által szavakat mondok,

mely által megcsalhatod őt.”

A történet folytatását ismerjük. Ám azt – amennyiben
nem találkoztál ezzel az „apokriffal” – nem ismerheted, mi
volt Isten pontos válasza a kígyó cselekedetére. Íme: Mó-
zes apokalipszise 26. rész:

„Miután nekem ezt mondta, így szólt a kígyóhoz; nagy
haragban szólt hozzá: – Mivel ezt művelted és hálátlan

eszköz lettél, ezért míg csak megcsalod szívükben az
általmenőket, átkozott leszel minden állat között. Eddigi
eledeledtől megfosztatsz, földet eszel majd életed minden
napján. Melleden és hasadon csúszol majd, és nem lesz

kezed, sem lábad. Nem lesz kezed, füled, vagy tollad, vagy
semmilyen testtagod, amely azoknak van, akiket becsaptál,
és miattad kiűzettek a paradicsomból. És ellenségeskedést

vetek közéd és az ő sarja közé, ő a te fejedet tartja szemmel,
te pedig az ő sarka után leselkedsz az ítélet napjáig.”

És ha már említésre került a paradicsom, illetve az Éden,
ahol Ádám és Éva mint halhatatlanok a tökéletes ártat-
lanságban éltek, akkor ismét hadd egészítsem ki egy az
előző írásomban is kijelentett nézetem, Azt mondtam te-
hát, hogy a paradicsom, illetve az Éden nem e fizikai vi-
lágban, a földön volt. Idéztem is Mózes apokalipsziséből azt
a részt (29.) ahol Éva elmeséli az egész bűnbeesés történe-
tét, amelyet e szavakkal zár: „És a földön lettünk.” Ebből
következően tehát kijelenti azt, hogy addig (nyilván) nem
ott voltak. Ám azt nem idéztem, amikor Ádám, majd
utána hat nappal Éva is meghal, Isten pedig elrendeli,
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hogy fizikai testüket hova helyezzék. Íme az említett sza-
kasz kétszer is megerősítve. Móz.ap.37, 40,

„Miközben Szeth így beszélt anyjával, harsonáztak az
angyalok arcra borultan, és félelmetes hangon kiáltottak és

mondták: Áldott az Úr dicsőséges teremtményeiben.
Megkönyörül kezének alkotásán, Ádámon! Miközben

ekképpen zúgták az angyalok, jött egy hétszárnyú a szerá-
fok közül, az Acheroni tóba vitte és megmosta őt Isten színe

előtt. Fekve ottan eltöltött három órát, és akkor kitárta
kezeit a mindenség Ura, aki szent trónján ült, felemelte

Ádámot és átadta Mihály főangyalnak: – A paradicsomba
vidd őt, a harmadik égig, és hagyd ott ama nagy és

félelmetes napig, melyen a világ fölött rendelkezni fogok.
Mihály, a főangyal fölvette őt és elvitte oda Ádámot és

letette őt, ahogyan Isten mondta neki, amikor megbocsátott
Ádámnak.”

„Akkor így szólt Mihály főangyalhoz: – Menjél el
a paradicsomba, a harmadik égbe és hozz nekem

gyolcsokat, bysszuszt és szíriai gyolcsot, hármat. És Isten
ezt mondta Mihálynak, Gabrielnek, Urielnek, Rafaelnek:

– csavarjátok a gyolcsokba Ádám testét és hozzatok olajat,
az illat olaját és öntsétek rá. Ezek megtételével temették el
testét. És az Úr ezt mondta: – Hozzátok el Ábel testét is. És
elhozták, hoztak más gyolcsokat és eltemették azt is, mert
temetetlen volt azóta, hogy Káin megölte testvérét. Káin-
nak nagy gondja volt, hogy elrejtse azt, de nem tudta.
Nem fogadta be a föld, azt mondván: Nem fogadok be
más testet, míg a belőlem vett és teremtett forma vissza

nem tér hozzám. Az angyalok pedig felvették őt, elhelyez-
ték atyja mellé, amíg atyja halott lesz, és mindkettőt Isten
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rendeletére temették el a paradicsom egyik részében,
azon a helyen, ahonnan Isten a földet vette. És Isten

elküldött hét angyalt a paradicsomba, sok illatszert hoztak
és eltették a földbe. És így vették a két testet és eltemették

azokat arra a helyre, amelyet megsirattak és előkészítettek.”

Ezek bizony igen érdekes igék, de nézzünk meg még
egyet a Jubileumokból 3:9

„És miután Ádám eltöltött negyven napot teremtésének
földjén, elvittük őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze
azt, de feleségét a nyolcvanadik napon vitték be, és csak ez-

után lépett az be az Éden kertjébe.”

Tehát Ádám nem az Édenben lett teremtve, hanem a
„teremtésének földjén”. Ebből azonban nem derül ki, hogy
ez a föld (paradicsom) melyik is pontosan, az viszont
egyértelműen látszik nézetem szerint, hogy a paradicsom
nem ami általunk ismert földön volt, hanem egy magasabb
(frekvenciájú) helyen. A harmadik égben. Ellenben a föld,
amelyből Isten Ádámot gyúrta „onnan lett véve”. Tehát
onnan és nem innen. Érdekes, hogy a föld még Ábel tes-
tét sem vette be, hiszen az (a test) bár már a földön szüle-
tett, mégis két olyan ember testéből, akik nem a föld po-
rából lettek gyúrva hanem a paradicsom földjének porából.
(Frekvencia differencia). Ugye a zsidók szerint Isten hét
eget teremtett, ahogyan hét volt a mai hattal ellentétben a
földet ölelő „burkok” (szférák) száma is (Csendes vizeken).
De van itt még egy vonatkozó ige, egy másik „apokrifból”
a Jubileumok könyvéből. Jubileumok 2:7

„Azon a napon megalkotta a tengereket, a különálló
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elválasztott gyűjtőhelyeik (azaz medencéi) szerint, minden
folyót, a hegyek és a földek vizeinek (víz)gyűjtőit, minden
tavat, a föld összes páráját (harmatát), és a fajtája szerint
magot hozó magot, és minden sarjadékot, és gyümölcsöt

termő fát, az erdőket és az Éden kertjét Édenben,
kedvtelésre és táplálékul.”

Éden kertjét Édenben? Tehát a paradicsom, az Éden és
a mi földünk nem egy helyen volt? A paradicsom nem azo-
nos Édennel? Ezek szerint így van. Jubileumok 2:16 És be-
fejezte minden művét a hatodik napon: mindent, ami az ég-
ben van, a földön, a tengerekben, a mélységekben, a fényben
és a sötétségben, és mindenütt. Hát igen, érthető, hogy ezek
az igék miért szorultak ki oly sok kánonból. De most vissza
a tanítókhoz! Ha egy ember, aki tanítónak tartja magát
megkülönböztetett tiszteletet vár el, magát bármilyen
szempontból az őt hallgatók fölé emeli, akkor bizonyosak
lehetünk abban, hogy az a tanító nem az igazságot tanítja.
Az Úr azt mondta, hogy aki a legnagyobb akar lenni, az a
legkisebb legyen! Lk22:26 neovulgáta

„Ti azonban ne így tegyetek, hanem aki nagyobb köztetek,
legyen olyan, mint a legkisebb, és aki elöljáró, legyen olyan,

mint a szolga.”

A tekintély elvárása biztos jele a hamisságnak! Ne értsd
félre! A tekintély és a tisztelet ez esetben nagyon nem
ugyanaz a fogalom! A tisztelet minden embernek kijár, míg
a tekintély nem! Az Úré a dicsőség és nem az emberé! Aki
magával dicsekszik, az megtagadja az Isten dicsőségét. Aki
azért vár el tekintélyt, tiszteletet, mert megnyilvánítja azt,
amit az Úrtól kapott, az más tollával ékeskedik. Kisajátítja
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az Isten dicsőségét és annak fényében sütkérezik, ami nem
az övé. Az ilyen tanítóktól óvakodjatok! „Ti pedig mind-
annyian testvérek vagytok” nem pedig egymás alá és föl-
érendeltjei. Anélkül, hogy túlságosan belemerülnénk az
adatismertetésbe, tényszerűen tudható egyértelműen ihle-
tett források például a 4Ezra. A 4Ezra14:37-48:

„Azután magam mellé vettem az öt embert, ahogyan
parancsolta nekem, és kimentünk a mezőre, és ott

maradtunk. A következő napon, íme, egy hang szólt
hozzám, mondván: „Ezsdrás, nyisd ki szájadat és idd meg,
amit én adok neked inni.” Akkor kinyitottam a számat, és
íme, egy teli poharat kínáltak nekem; olyasmivel volt tele,
mint a víz, de a színe olyan volt, mint a tűznek. Elvettem

és ittam; és amikor megittam, a szívem megtelt értelemmel,
és mellkasomban megnövekedett a bölcsesség, mert
szellemem visszanyerte emlékezetét; És megnyíltak

ajkaim, és nem voltak többé bezárva. És a Magasságos
értelmet adott az öt férfinak is, és váltásban írták, amiket

diktáltam, olyan betűkkel, melyeket korábban nem
ismertek. Negyven napig ültek, és nappal írtak, és éjjel ették

kenyerüket. Ami engem illet, nappal beszéltem, és nem
hallgattam éjjel sem. Így a negyven nap alatt kilencven-
négy könyv íratott meg. És amikor a negyven nap véget
ért, a Magasságos ismét szólt hozzám, mondván: „Hozd
nyilvánosságra az első huszonnégy könyvet, amit írtatok,
hadd olvassák az arra érdemesek és az érdemtelenek
egyaránt; De őrizd meg a többi hetvenet, hogy a néped

között levő bölcseknek adhasd azokat. Mert bennük van az
értelem csírája, a bölcsesség forrása, és a tudás folyama.“

És így tettem.”
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Ez alapján kijelenthető, hogy a mai nyugati-keresztény
(teljes) kánonnak minimum a duplája, de jó eséllyel ennél
jóval nagyobb számú Istentől ihletett írás látott napvilágot
a történelem folyamán. Tudjuk, hogy amikor a babiloniak
elfoglalták Jeruzsálemet, minden eredeti írást megsemmi-
sítettek. Isten Ezsdrás (Ezra) prófétát használta fel arra,
hogy lejegyeztesse vele azokat az írásokat, amelyeket szük-
ségesnek ítélt az utókor emberei számára megtartani. Ezsd-
rás – mint olvasható az igerészben – maga számol be arról
a tényről, hogy negyven nap alatt kilencvennégy könyvet
jegyeztek le folyamatosan dolgozva, Isten által irányítva. Eh-
hez képest például a mai protestáns nyugati-keresztény
kánon csupán mintegy harminckilenc írást ismer el hite-
lesnek az ószövetségi könyvek közül. Felteszem a kérdést:
milyen alapon? De hamár szemünk elé tárult az előbbi idé-
zet, hát tiszteljük meg azzal, hogy vetünk rá még egy ala-
posabb pillantást! Ismét csak nehezen állom meg, hogy az
egész könyvet be ne illesszem ide, hiszen jóval érdekesebb
mindannál, amelyet én eléd tárhatok, ennek okán pedig
jócskán vissza is térekmég e könyvhöz alább. Demivel a ke-
zedben tartott írás az „én” gondolataimat, meglátásaimat kí-
vánja eléd tárni, hát maradjunk meg tárgyunk keretein be-
lül! Fenti idézetben tehát azt látjuk, hogy Isten jónak látta
Ezsdrás által rögzíteni azt a Tőle való valódi kánont, az igazi
és teljes scripturát, amelyet érdemesnek tartott az utókor
emberisége számára. Látható, hogy maga Isten is megkü-
lönböztet tartalmakat és célcsoportokat, amikor azt mondja,
hogy az első huszonnégy írást olvassa boldog-boldogtalan,
de a fennmaradó hetvenet Ezsdrás tartogassa a bölcseknek.
Kik a bölcsek? Azon emberek, akiket Isten képessé tesz azok
megértésére. Amikor Ezsdrás megitta az Isten által neki kül-
dött italt a következő történt vele: „szívem megtelt értelem-
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mel, és mellkasomban megnövekedett a bölcsesség, mert szel-
lemem visszanyerte emlékezetét;” Isten tehát olyan érte-
lemmel ruházta őt fel ez időre, hogy az ugyancsak külön-
leges képességet kapott írnokoknak képes lett lediktálni
mindazokat a tartalmakat, amelyekre az „emlékezetét visz-
szanyerő szelleme” vezette őt. Nocsak! Tehát a szelleme
visszanyerte az emlékezetét. Amit mikor is veszített el?
Mire is emlékezett vissza az „ő” szelleme? Ugye ez fontos,
hogy itt nem egy „szent szellem” száll rá és irányítja őt, mint
például Mózes és a hetven vén esetében történt, hanem ki-
fejezetten ezt írja, hogy „szellemem” azaz az ő szelleme
nyerte vissza az emlékezetét. Tehát csupa érdekes kérdés és
információ jelenik meg itt. Mindent egybevetve nem csoda,
hogy ez a könyv végül kimaradt az emberi cenzúra által jó-
váhagyott kánonból, mint ezt alább még inkább megért-
hetjük. A 4Ezsdráson kívül azonban még jócskán akad
olyan, akár magyar nyelven is elérhető irat, amelyek ihle-
tettségéhez kétség nem fér. Ilyen alapművek például a Ju-
bileumok könyve és a Jásár könyve, amely utóbbiról a je-
lenlegi kánon anyaga is említést tesz (Józsué10:13)

„És megálla a nap, és vesztegle a hold is, amíg bosszút álla
a nép az ő ellenségein. Avagy nincsen-e ez megírva a Jásár
könyvében? És megálla a nap az égnek közepén és nem sie-

tett lenyugodni majdnem teljes egy napig.”

Írtam már erről, de tényleg furcsa, hogy a kánon anyaga
több esetben konkrétan hivatkozik egy-egy „apokrif” írásra.
Hiszen, ha a hivatkozó írást elfogadjuk hitelesnek, akkor a
hivatkozottat miért nem? Érdekességkéntmegjegyzem, hogy
a zsidó írás itt Sefer Ha-Yashar-ról, vagyis „Igazak könyvé-
ről” beszél. Miért állítom azt, hogy például e két, a mai
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nyugati-kereszténység kánonja által apokrifoknak titulált
mű Isteni ihletettsége egyértelmű? Mert számomra (is) az!
Ugye, jelen írás az „én” véleményemet rögzíti és tükrözi,
ahogy az összes előző is. Bár azt állítom, hogy ezek a véle-
mények maguk az igazság, de mindig tegyük hozzá ehhez,
hogy az „én” igazságom! Hogy te ezekből mennyit veszel át
vagy hiszel el, az a te dolgod. Az enyém csupán annyi, hogy
eléd tárjam, felkínáljam neked ezeket. Tehát erről ennyit,
vissza a lényegre! Ha valaki annyira ismeri már a keresztény
kánont, mint én, akkor kialakul benne egy olyan szintű
szellemi rokonság az Isten beszédével, amely egy-egy újabb,
addig számára akár teljesen ismeretlen tartalommal való ta-
lálkozáskor is azonnal jelez neki. Vagy undorodva elfordul,
vagy mint az itatóspapír, felszívja az újabb megismerhető
szövegeket. Ez a jelenség az, amelyért (is) egyértelműen a
szellemi vezetés okolható. Hiszem azt is, hogy ugyanez a ve-
zetés az, amely navigál bennünket a megismerés és a meg-
ismerhető tartalmak terén. Ez a szellemi vezetés irányít
bennünket kit virágról-virágra, kit szemétdombról-szemét-
dombra, de természetétől függetlenül valamiféle tartalom-
ról-tartalomra. Gondold csak el! Ha valakit például az u-fos
tartalmak, információk érdekelnek, az ha egy ilyet lát azon-
nal ráveti magát és issza a cikk, híradás, videó minden sza-
vát, másodpercét. De ha ugyanennek az embernek egy bib-
liai témájú irat vagy hír tűnik a szemébe, azt úgy lépi át
mintha ott sem lenne. Így működik ez. Az ember mindig
azon „lóg” (ugye milyen kifejező a magyar nyelv? Lóg valamin,
mint a marionett bábu a bábos kezében), ami leköti és érdekli
őt. Az pedig, hogy ez milyen jellegű információ, szigorúan
az ő saját szellemi vezetésétől függ, amely pedig kizárólag Is-
ten által adott minden egyes ember számára. Ezt tényként
jelentem ki. Nos tehát, amikor énmegismertem például a Ju-

24



bileumok, a Jásár és az Énok könyvét, azonnal „mohón rá-
juk vetettem magam”, és ittam minden szavukat. Pedig
még egyetlen gondolatom sem volt a kánonnal, az emberi
cenzúra által számunkra elérhetőnek jóváhagyott művek
hiányosságaival kapcsolatban.Mivel engem semmiféle egy-
házi fenyegetés, gyülekezeti kijelentés, szektás hazugság
nem kötött, amint a látókörömbe kerültek ezek az írások,
azonnal és a legkisebb tétovázás nélkül a tanulmányozá-
sukba fogtam. Azok ellenben, akik már bírnak egyfajta egy-
házi „agymosással”, hallották a paptól, hogy ezzel és amaz-
zal nem szabad foglalkozni, mert nem része a kánonnak,
azokmár sokan rá semmernek nézni ezekre az iratokra. Tu-
dod, van a mondás: nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért
megcsináltam. Azaz esetünkben nem tudtam, hogy nem le-
het (tilos), ezért megcsináltam. Ígyműködik ez is. Tehát mi-
előtt egyáltalán felmerült volna bennem a kánon kritikai
szemléletének szükségessége, már szellemi igényből faka-
dóanmegismertem egy rakás apokrif iratot minden lelkiis-
meret furdalás nélkül, sőt! Valóban, a legtöbb valós inspi-
rációt is nyújtott számomra. Feltűntekmár bizonyos dolgok,
mint ahogyan az jóval korábbi írásaimbanmegismerhetők,
amelyekben már számos esetben idézek a fenti művekből.
Feltűnt az, hogy a Biblia jelenleg ismert verziója rendkívül
sok dologra nem kínál magyarázatot, ekképpen pedig való-
ban arra szorít, hogy szinte kizárólag hit alapján fogadj el
bibliai állításokat ez pedig sokak számára nem elégséges az
elfogadáshoz. Itt ismét muszáj félbeszakítanom a gondolat-
menetet, amit tényleg nem szeretek, de muszáj követnem a
gondolataimat. Tehát azt írom, „arra szorít a Biblia, hogy hit
alapján fogadd el az állításait”. Nos ez sem véletlen. Nyilván
ezért is fogadják el csak oly kevesen azokat. Nyilván nem vé-
letlen az sem, hogy ennyire megkurtították (megkurtíthat-
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ták) a terjedelmét. De a lényeg az, hogy bizony meglehető-
sen rövidre nyírták a terjedelmét az eredetileg kinyilvánított
iratok mennyiségéhez képest. Ám ez is bőségesen elég ah-
hoz, hogy az ember, akinek az Isten értő szívet és kellő böl-
csességet, a megismerésre, megértésre való képességet adott,
maradéktalanulmegértse és befogadja, elfogadja azt, amit Is-
ten neki szán. Ám a többiek ebből kimaradnak. Akik nem
választottak, azok a lyukakat fogják látni a szövegben, ha
egyáltalán eljutnak odáig, hogy valaha is szemügyre vegyék
az írásokat. A legtöbben beérik azokkal az információkkal,
amelyeket másod vagy harmadkézből hallanak: „összeolló-
zott baromság”, „ókori mese”, stb. Ha megkérdezed miről
beszélnek ezek az emberek, akkor csak dadognak, habognak,
mert általában fogalmuk sincs arról, hogy valójábanmi is áll
a Bibliában, hiszen sosem olvasták, de a véleményük azért
szilárdan megvan róla. Hagyjuk! Tehát akinek az Isten ad
valódi bölcsességet az hinni fog az Isten beszédénekmég ak-
kor is, ha csupán egyetlen mondatot hall meg abból. Képes
lesz azonosítani azt, hogy számára hiteles-e vagy sem az a
tartalom, ami éppen megnyilvánul számára. Ez az érzés
(megérzés) pedig nem adható át embertől embernek, mivel
Istentől való és eredő ismeret ez, így emberi tanító nem ké-
pes az átadására. Ugye írtammár: hogyanmagyarázod el va-
lakinek aki még nem volt azt, hogy milyen a valódi, mély,
mindent elsöprő szerelem?Hogyanmagyarázod el a vaknak,
hogy milyen látni? A süketnek, hogy milyen hallani?
Amennyiben nincs meg a fogalomkészlet, úgy lehetetlen a
megértés. Ez tehát a pontos helyzet egy-egy információ hi-
telességénekmegítélése, elfogadása, avagy elutasítása terén.
Ott tartottunk tehát, hogy már korábban is feltűnt, misze-
rint vannak „logikai lyukak” az írásban. Olyanok, ame-
lyekre nincsmagyarázat. Ilyen például az eset, amikor Ézsau
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rémülten és kimerülve „beesik” öccséhez Jákobhoz, amikor
eladja neki az elsőszülöttségének jogát arra való hivatko-
zással, hogy neki már úgyis mindegy. Erre a Biblia ma is-
merhető verziója semmiféle magyarázattal nem szolgál,
amiből logikusan arra következtethetünk, hogy vagy a Bib-
lia következetlen, vagy pedig valaki alaposan megvágta azt.
Ám Isten nem hagy magadra, ha az Övé vagy. Ez esetben
nem hagyod annyiban a dolgot, hiszenmás sem érdekel iga-
zán, mint a Biblia lapjain megismert események körülmé-
nyei, háttere, ennek okán pedig nem adod fel és keresni
fogsz. Isten pedig eléd teszi a válaszokat, elvezet a megol-
dáshoz. De csak azt vezeti el ezekhez, akit valóban érdekel
is a megoldás. Akit nem, az kijelenti, hogy „á ez egy hülye-
ség, se füle-se farka” és annyiban hagyja a dolgot. A követ-
kező már el sem olvassa, csak hallja ettől, hogy az egy hü-
lyeség és ezt tényként veszi, majd már ő is így adja tovább.
Na ez az, akinekmár fogalma sincs arról, hogy valójábanmi-
ről is beszél, csakmondja, amit valakitől balkézről hallott. Az
emberek nagy többségének ennyi bőségesen elég is. Nem vé-
letlen. Persze, mint mindig, tisztelet a kivételnek! Szóval
Ézsau jelen esetének pontosmegérthetősége egy apokrifnak
minősített írásban, a Jásár (Ha-Yasher, Igazak) könyvében
van részletesen leírva, amely egyes felekezetek kánonjának
ma is része. Erről bővebben olvashatsz a Szellemi Izráel
című írásomban (pl.111.old.). Megismerhetjük ezekből az
„apokrifokból” Izsák és Izmáel kapcsolatának valós hátterét,
Ábrahám és Izsák esetének valós hátterét is, és még renge-
teg olyan ismeretet szerezhetünk, amely a Bibliával egységet
alkotva igen kerek és jól értelmezhető valósággá emeli szá-
munkra mindazokat az információkat, amelyek sokak szá-
mára ma már nem jelentenek egyebet, mint egyfajta misz-
tikus mesét, amiket valakik valamikor unalmukban
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összehordtak. Valóban, a legtöbb ember ahhoz sem veszi a
fáradtságot, hogy életében csak egyszer a kezébe vegye a Bib-
liát. Ez a helyzet, tudjuk miért. Én azonban vettem a fá-
radtságot, amely nem, hogy fáradtság nem volt számomra,
de úgy kerestem ezeket mint kiszáradt szomjazó a hűs for-
rást. A Forrás pedig nem is hagyott soha cserben, elvezetett
magához újra és újra. Zsolt23.

„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Fűves
legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget
engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein

vezet engem az ő nevéért.”

Bizony! Így megy ez ma is. Akit az Isten vezet, annak az-
tán magyarázhat bárki. Ha igazat hall, azonnal tudja, hogy
igaz, mert érzi a szíve, de ha hazugság az, ami elé kerül, azt
éppen így azonnal meglátja. Ezért nem jár templomba, ha-
mis gyülekezetekbe, nem hallgat olyan „tanítókat” akik a sa-
ját igazságukat magyarázzák. Ide kapcsolódik egyébként az
az igazság is, hogy mint minden esetben, itt is vannak grá-
dicsok a megismerésben. Az érdekes helyzet az, hogy bizo-
nyos „tanítók” bizonyos szinteket képviselnek és jelenítenek
meg a spalettán. Persze a legtöbbjük hazug és hamis, de
vannak igazat beszélők is. A saját esetemet szemlélve azt lá-
tom, hogy az ember, ahogyan halad előre a megismerés és a
megértés útján, úgy halad egyik „tanítótól” amásikig. Jó eset-
ben virágról-virágra. Egyre színesebb és illatosabb virágokra
lelve útja során. Általábanmindenki a szemétdombról indul,
hiszen ez a világ maga a szemétdomb, de azután – Isten ke-
gyelméből és segítségével – valahol menet közbenmegérzi a
rátörő a bűzt és emberünk ekkor elkezd virágot keresni ma-
gának. Igen érdekes megfigyelés – hallgatva mások hasonló
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témájú beszámolóit –, hogy ezzel mindenki tökéletesen így
van. Az természetesen változó, hogy ki milyen úton, isme-
reteken keresztül halad, de ametódus szinteminden esetben
azonos. Olvasol, hallgatsz valakit, valakiket, és az őmeglátá-
saikmegismerése során kérdések ébrednek benned, amelyek
tovább irányítanak újabb források felé. Az, hogy egy-egy ál-
lomás kinél meddig tart, az természetesen változó. Nyilván
ez is Isten szándéka szerint alakul, hiszenŐ ad értelmet és be-
látást kinek-kinek annyit, amennyit. A legtöbb ember azon-
banmegreked egy szinten.Minden vasárnap elmegy a temp-
lomba, és gondosanmegtartja a keresztény ünnepeket. Vagy
elmegy a vidám vasárnapokra, esetleg a királyságterembe, ki
hova. Vagy beáll valamilyen szektába, gyülekezetbe és bam-
bán hallgatja a vezetőket, vakon bólogatva és szentírásként
tekintve azok szavát. Sokan elvesznek itt. De vannak, akik
nem. Az én utammagányos út volt. Illetve világi szempont-
ból az. Sosem jártam sem templomba, sem gyülekezetbe, ki-
zárólag az eszem járattam azon, amiket az Úr elém helyezett.
Először a tapasztalatok alapján megfogalmazódó kérdések,
majd a megoldások. Így megy a tanítás. Ennek megvan az a
hatalmas előnye, hogy nem befolyásol világi erő. Jómagam
is azért választottam a tájékoztatásnak vagy a közlésnek ezt
a formáját, amelyet ha ezt az írást olvasod, magad is megis-
merhettél, mert ez a legkevésbé tolakodó. Ez egy adott tar-
talom, amely nem csenget be hozzád a hétvégi ebéd alatt,
nem ugrik be a postaládába kéretlenül, csupán felkínálja
magát megismerésre. „Te” pedig eldöntöd, hogy megisme-
red-e vagy sem. Úgy vélem, hogy – bár nyilván nem véletle-
nül kerül egy-egy ember ilyen helyre, hiszen a véletlen nem
létezik – az olyan helyeknek, ahol több ember igyekszik azo-
nos témában megismerésre jutni, vannak bizonyos kocká-
zatai. Nyilván nemmind az ördögtől való, hiszen az írás is be-
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szél arról, hogy gyűljenek össze a hívek és az Úr velük lesz,
de ez nagyon síkos talaj! Ha ebben a társaságban kialakul egy-
fajta rangsor, ha bárkinek nagyobb lesz a szava a másikénál,
ott vége is a hitelességnek, annyi az ügynek! Az éppen olyan,
mint a templom. A papmegmondja, hogymi a helyzet a hí-
vek pedig kussolnak, maximum recitálhatják a pap okossá-
gát. Ennyi. Ez a személyes úton nem fordulhat elő, hiszen itt
nem fogja más feltenni helyetted a kérdéseket és nem is
fogja azokat megválaszolni. Neked KELL gondolkodni! Ne-
ked kell kérdezni ésmegismerésre jutni.Meglátásom szerint
ez a legtisztább módja az Istennel való kapcsolatnak, kizá-
rólag így valósulhatmeg a személyes vezetés. Persze nem árt
résen lenni, és időről-időre összevetni a kapott tanításokat
például az igével, de tartom, hogy ez a legjobb út. A többi (a
széles út) a lustáknak van fenntartva. Mehetnek rajta luxus
limuzinnal is akár. Én tehát kérdeztem, vágytam és forrón vá-
gyomma is amegismerésre, válaszokat kaptam és kapokma
is. Olyan vágy ez a szívben, amelytől elrettenhetnék, ha nem
az Úr minél szorosabb megismerésére irányulna. Persze ha
ez úgy lenne, hogy a vágyam valami más felé terelne, akkor
nyilván annak örülnék hasonlóan, de hála Neki, én az Istent
vágyom teljes szívemből és csillapíthatatlanul. Meggyőző-
désem, hogy ezt a vágyat (is) kizárólag Ő keltheti fel az em-
berben. Hiszen emlékszem még pontosan arra, milyen vol-
tammielőtt ilyenné lettem. Tehát a magam részéről – mivel
nem hatottak rám az egyházak dogmái, a kirekesztő nyilat-
kozataik, a kánonon kívüliség tudata – már jó koránmegis-
mertem számosma apokrifnak tartott iratot, amely hasonló
szellemi élvezetet nyújtott számomra, mint maga a kanoni-
zált Biblia. Nem, vagy alig érzetem különbséget azok olva-
sásakor a kánonban foglaltakhoz képest. Persze ez nemmin-
den esetben van és volt így, de az általam hiteltelennek érzett
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anyagokat általában végig sem olvasom annyira taszítanak,
említést az írásaimban pedig nem teszek róluk. Arról igyek-
szem írni, amiről érdemesnek érzem. Tehát, ennek szelle-
mében a következőkben is kizárólag olyan apokrifokról szó-
lok, amelyeket hitelesnek fogadok el és nem ébreszt bennem
ellenérzéseket. Kezdeném, illetve folytatnám a 4Ezsdrással,
amelyből már idéztem. Azt is írtam ezzel a könyvvel kap-
csolatban,miszerint nem csodálkozom azon, hogy az egyházi
cenzúra kirekesztette a kánonjából. Nem csodálkozom, hi-
szen olyan dolgok olvashatók benne, amelyek még a harc-
edzett és igen nagy tudású biblikus irodalomismerőket is
meglehetősen zavarba hozza. De nézzünk is egy konkrét
példát arra, hogymiről beszélek! Remélem kedves olvasóm,
hogy pontosan ismered a Biblia óriásaival kapcsolatos néze-
teim. Amennyiben nem, úgy alaposan megismerheted a
Csendes vizeken, a Szellemi Izráel, a és a Vakvilág című írá-
saimból ezeket tényekkel, dokumentumokkal, képekkel alá-
támasztva, de friss meglátásaim okán alább is foglalkozunk
még velük gazdagon. Ám egyelőre itt legyen csak annyi er-
ről, hogy a Biblia nem téved, nem hasonlatokban, metafo-
rákban beszél, hanemhiteles és igaz konkrétumokról szól ve-
lük kapcsolatban. Egykor valóban – amaiméretű emberhez
képest – kizárólag óriások éltek a földön. Isten Ádámot és
Évát nem a mai emberhez hasonló gnóm kis törpének te-
remtette, amely átlag 50-80 évet él, ezt az időt is végig bete-
geskedve, lassan de biztosanmegvakulva, haját, fogait, eszét
elhullajtva, egyfajta karikatúrájaként annak az ősi embertí-
pusnak, amelyet Isten egykor megteremtett. Az eredeti em-
ber, körülbelül öt méter magas volt és majd ezer év volt a
földi életciklusa. Ismétlem, a vonatkozó részleteket megis-
merheted a fentmegnevezett írásokból. Amai jellegű ember
jóval az özönvíz után, Noé halálának, Ézsau és Jákob szüle-
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tésének idején, úgy Krisztus előtt kétezer évvel jelent meg a
földön. Igen érdekes, hogy amikor ez utóbbi meglátást leír-
tam,még csupán a forrásom sugallatára (megérzéseimre) ha-
gyatkoztam. Konkrét igei állítás ennek alátámasztására nem
volt a birtokomban. Úgy véltem (éreztem), hogy Ábrahám
még nagy termetű lehetett, ha talán nem is akkora, mint az
ősök, de mindenképpen jóval nagyobb, mint a mai ember.
Ezt arra alapoztam, hogy az özönvíz után jócskán megvál-
toztak az életfeltételek a bolygón, ezen felül pedig Isten az em-
ber életciklusát maximum százhúsz évben határozta meg,
amely az addig megszokott közel egy évezredhez képes igen
nagy mértékű csökkenést jelentett. Volt egy flash-em, hogy
az életkor csökkenése egyenes arányban állhatott a testmé-
ret csökkenésével. Különböző logikus következtetések alap-
ján – ezeket itt nem részletezném, hiszen leírtam a fent em-
lített írásokban – eljutottam arra a meglátásra, hogy
valószínűleg Ézsau és Jákob lehetett az utolsó „tiszta vérű”
nagy termetű generáció, akikben még az ősi DNS volt a
meghatározó. Úgy véltem, hogy Jákob (Izráel) fiai, a tizen-
két törzs nevét adó pátriárkák generációjában jelentek meg
az első hozzánk hasonlóméretű emberek, akik egyre inkább
elterjedtek a föld népességében míg a nagyok ezzel egyenes
arányban lassan kivesztek. Az azonban bizonyos, hogy József
után a négyszáz évvel később, az Egyiptomból kivonuló,
Mózes által vezetett héberek már az új típusú, kis(ebb) em-
berekhez tartoztak, hiszen amikor felderítették Kánaánt,
egyfolytában azon álmélkodtak, hogy ott mekkora népek
élnek (olyanok voltunk mellettük, mint a sáskák), mekkora
szőlő terem ott (két felnőtt héber férfi cipelt a vállán rúdon
egy fürt kánaáni szőlőt, amint azt Villány címerében ismeg-
csodálhatod (!), stb. Az látszik tehát, hogy ebben az időben
már egymásmellett élt a két faj, az ó (ős), és az új típusú em-
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ber. Nos, hogy ne csigázzam tovább a kedélyeket, íme az igei
állítás fenti meglátásaim alátámasztására. A következő igét
Ezsdrás rögzítette a saját élményei alapján. Itt konkrétan
egy Isten által hozzá küldött angyal tanítja őt. 4Ezra.5:52-55

„...Miért mások azok, akiket mostanában szültél, mint
azok, akiket azelőtt, miért kisebb termetűek?‘ És ő
válaszol majd neked, ‘Azok, akik az ifjúság erejéből

születtek, különböznek azoktól, akik az időskor ideje alatt
születtek, amikor az anyaméh meggyengül.’ Ezért vedd
eszedbe azt is, hogy te és a kortársaid kisebb termetűek

vagytok az előttetek élteknél, és azok, akik utánatok jönnek,
kisebbek lesznek nálatok, mivel olyan teremtéstől születnek,

amely már öregszik és elveszíti az ifjúság erejét.”

Tehát Ezsdrás próféta, a babiloni fogság idején, (Krisz-
tus előtt 550 körül) még egyértelműen és világosan látja azt
a tényt, hogy az emberek lényegesen kisebbek lettek, mint
az ősök voltak még Mózes idején is. Ezsdrás előtt úgy 800
évvel egész Kánaánt óriások (őstípusú emberek) lakták. Ez
Ezsdrás idején még mindenki által ismert, nyilvánvaló
tény volt. Az angyal tehát elmagyarázza neki, hogy aho-
gyan a korok előrehaladnak, a „föld méhe meggyengül”, és
mint az öregasszony, nem tud már olyan gyermekeknek
életet adni mint virágkorában. Ne felejtsük el, hogy a Bib-
lia a teljes emberi történelmet (velem egyetemben) mintegy
bő hatezer évre teszi. (Csendes vizeken). Ebből az követ-
kezik, hogy a babiloni fogság idején a földi történelem
már jócskán benne van a korban. Az özönvíz, azaz a régi
világ pusztulása Krisztus előtt kétezer háromszázötven év-
vel történt. Krisztus eljövetelekor a világ már betöltötte
életciklusának kétharmadát, ma pedig konkrétan az utolsó
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napokat éljük. Ez nem valami vicc, nem egy világvége-váró
őrült hagymázas látomása, hanem az Isten üzenete alapján
kijelentett tény, ne vedd félvállról! Azt írtam, hogy ezek az
igék egyes „tudós” elméket is meglehetős zavarba hoznak.
Olvastam például egy értelmezést egy viszonylag haladó
szellemű, és jó meglátásokkal bíró gyülekezet képviselői
tollából ezen igeszakasz értelmezése kapcsán. Most azt,
hogy megjegyzésüket beleírták az igébe, azt ne is említsük
(hogy vették a bátorságot ehhez?! Mintha én idéznék egy
szövegrészt Ézsaiástól és beleilleszteném zárójelben a saját
magyarázatomat a próféta szövegébe, kvázi „így értsd”.
Döbbenet!) Na mindegy. Szóval nem restelltek beleillesz-
teni a szövegbe egy olyan bárgyú meglátást, hogy égnek áll
tőle a hajam. Idézem: 4Ezra.5:54 CoG verzió:

„Ezért vedd eszedbe azt is, hogy te és a kortársaid kisebb
termetűek (gyengébb szellemi kaliberűek) vagytok az

előttetek élteknél,”

Szóval ez – már elnézést, de – az emberi ostobaság neto-
vábbja! Nem gondolnám, hogy szándékkal tett rosszindulatú
megvezetésről van itt szó, inkább úgy vélem, hogy valóban
a szűklátókörűség esete nyilvánul meg ebben a megjegy-
zésben. Tökéletesen értelmezhető és nyilvánvaló a szöveg.
Ezsdrás nem azt kérdezi, hogy „mondd, mi miért vagyunk
ostobábbak, mint az ősök?” Szó sincs ilyesmiről, sem sem-
miféle hasonlatról. Ezsdrás nagyon egyértelmű és az angyal
is az. Ám, mivel a szöveget értelmezni próbáló ember kép-
telen túllépni a saját megértésének korlátain, mivel el sem
tudja képzelni azt, hogy óriások valóban léteztek, ezért kín-
lódva megpróbálja valamiféle hasonlatként értelmezni (és
ami a legnagyobb baj, magyarázni is egyben) ezt az igét. Így
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lesz a tényből –miszerint az emberek testmérete valóban je-
lentősen csökkent – „gyengébb szellemi kaliber”. Tényleg
nem tudom, hogy sírjak-e vagy nevessek? És ezek tanítanak
másokat a gyülekezetükben. Én kérek elnézést! Beleírja
Ezsdrás szavai közé, hogy „gyengébb szellemi kaliberű”.
Katasztrófa! De, hogy némi igei érvet is felvonultassak az én
meglátásom alátámasztására, ugyebár a fenti szövegben azt
olvashatjuk a CoG értelmezése szerint, hogy az emberek
„szellemileg egyre kisebb kaliberűek” lesznek, ahogyan az
idő halad előre. Szerintük tehát az angyal ezt gondolta, csak
nem tudott szegényke pontosan fogalmazni. Ezzel azonban
van egy kis probléma. Mégpedig az, hogy az angyal itt még
nem fejezte be mondandóját, hanem így folytatja:

„és azok, akik utánatok jönnek, kisebbek lesznek nálatok,
mivel olyan teremtéstől születnek, amely már öregszik és

elveszíti az ifjúság erejét.”

Ezek szerint, ha a CoG-féle értelmezés helyes, akkor a nép
egyre hülyül, egyre „kisebb szellemi kaliberű lesz”, ahogyan
a történelem halad előre. (Mondjuk ez jobban körülnézve a
világban valóban így is látszik momentán, ezt elismerem :)
De a tréfát félretéve a Biblia mit is mond? Dániel próféta
könyvében az Úr maga jelenti ki, – Dániel nemmellékesen
Ezsdrás és Nehémiás kortársa, hiszenDániel végig élte a fog-
ság idejét – elmondja, hogy az utolsó időkben – amely ép-
pen most van – a tudás megnövekedik. Dán.12:4 Károli:

„Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be
a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és

nagyobbá lesz a tudás.”
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Tehát a termet csökken, a tudás pedig nagyobbá lesz.
No, de lépjünk tova! Ezt követően Ezsdrás így fohászkodik
tanításért az Úrhoz 4Ezra5:56

„És mondtam, „Ó Uram, könyörgök neked, ha kedvet
találtam előtted, mutasd meg a te szolgádnak, kiken

keresztül fogod meglátogatni a te teremtésedet.”

Mire Isten ekként válaszol, amelyben megkapjuk az igei
választ fenti meglátásaim alátámasztására. 4Ezra.6:1-10

„És ő mondta nekem, „A föld körforgásának kezdetén,
mielőtt a világ kapui helyükre kerültek volna, és mielőtt az
összegyűjtött szelek fújtak volna, és mielőtt a mennydörgés

robaja hallatszott volna, és mielőtt a villámlás fényei
világítottak volna, és mielőtt a paradicsom alapjait

lerakták volna, és mielőtt a gyönyörű virágok láthatóak
lettek, és mielőtt a mozgás erői létrejöttek, és mielőtt az
angyalok számolatlan seregei összegyűltek, és mielőtt

a levegőég magasságai felemeltettek, és mielőtt az
égboltozat mértékei nevet kaptak, és mielőtt Sion zsámolya
megalapíttatott, és mielőtt a mostani évek kiszámoltattak;
és mielőtt a jelenlegi bűnösök elképzelései elidegenedést

szültek, és mielőtt elpecsételtettek azok, akik a hit kincseit
gyűjtögették – akkor már elterveztem ezeket a dolgokat,

és általam lettek meg, nem más által, ahogy a vég is
általam jön majd el és nem más által.” És válaszoltam

szólván, „Mi fogja az időket különválasztani (megosztani)?
Vagy mikor jön el az első korszak vége és a következő
korszak kezdete?” Ő mondta nekem, „Ábrahámtól

Izsákig, mert őtőle született Jákob és Ézsau, mivel Jákob
keze Ézsau sarkába kapaszkodott a kezdetektől. Mert
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Ézsau a vége ennek a korszaknak, és Jákob a kezdete
a következőnek. Mert az ember kezdete az ő keze, és a vége
az ő sarka; a sarok és a kéz között ne keress semmi mást,

Ezsdrás!”

Most kivételesen haladjunk hátulról előre, mivel a szöveg
második felében olvasható a korszakváltásra való Isteni uta-
lás. Ugye a Jásár könyvében is olvashatjuk Ézsau és Jákob
születésének körülményeit, míg a Jubileumok könyve éppen
csak megemlíti, hogy született két fia Izsáknak. Tehát a
4Ezra.6:8-ban Isten arra utal, amit az 1Móz.25:26-ból (IMIT)

„Azután kijött az ő testvére és keze belefogódott Ézsau
sarkába és elnevezték Jákobnak; Izsák pedig hatvan éves

volt, midőn (Rebeka) szülte őket.”

valamint a Jásár könyvéből ismerhetünk meg. Jásár26:15

„És azután jött a testvére, és kezei fogták Ézsau sarkát,
ezért hívják nevét Jákobnak.”

Ám sem a Biblia, sem a Jásár nem adja tudtunkra azt a na-
gyon lényeges információt, hogy itt következik be az Isten
által már jó előre, minden megteremtése előtt eltervezett
korszakváltás az emberiség történetében. És ide kapcsolódik
az igerészlet első szakaszában kiemelt szöveg tanúsága, mi-
szerint IstenMINDENT, tehát kivétel nélkül mindent meg-
tervezett jó előre, még a világmegalapítása, sőt, az angyalok
megteremtése előtt. Megtervezett mindent angyalostól, sá-
tánostól, emberestől, bukásostól. Bizony! Most erre mit
mondjunk? Nem csoda, hogy ez az írás sem lett a „hivata-
los” kánon része ugye? Elég keserves lennemegmagyarázni
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a jelenleg uralkodó main stream (főáramlatú) teológiai ta-
nítások értelmezésében ezeket az állításokat. Konkrétan le-
hetetlen. Mert hogy jön ide a földi szabad akarat? Hogy jön
ide az, hogy Isten mindenkit üdvözíteni akar? 4Ezra.7:61

„És nem fogok gyászolni azon sokaság miatt, akik
elpusztulnak; mert ők most már olyanok, mint a köd, és
hasonlatosak a lánghoz és a füsthöz – felgyújtatnak és

elégnek, és eltöröltetnek.”

Ez azért elég kemény kijelentés. Eszerint Isten nem az a
kéztördelős, szipogva gyászolós fajta. Ám, ami igen jó hír
az, hogy Isten maga a rend, az igazság, a béke és a szere-
tet. Mindaz, akire-amire a hozzám hasonlók vágynak. Is-
ten tanítja Ezsdrást, és nagyon komoly kijelentéseket tesz
neki. 4Ezra.7:49-60

„Ő válaszolt és mondta, „Figyelj rám, Ezsdrás, és én
tanítalak téged, és figyelmeztetlek ismét. Mert ez okból

a Magasságos nem egy, hanem két világot teremtett. Mert
te azt mondod, hogy az igazak nincsenek sokan, hanem

kevesen, míg az istentelenek hemzsegnek, halld hát
a magyarázatát ennek a dolognak. „Ha csak egy kevés érté-

kes köved van, közéjük keversz-e ólmot és agyagot?”
Mondtam, „Uram, hogy tenném?” És mondta nekem, „Nem
csak ennyi, hanem kérdezd a földet és ő elmondja; hallgass
rá és ő kijelenti neked. Mondd neki, ‘Te aranyat és ezüstöt
és rezet készítesz, és vasat, ólmot és agyagot is; de az ezüst
gyakoribb az aranynál, és a réz az ezüstnél, a vas a réznél,
az ólom a vasnál és az agyag az ólomnál.’ Ítéld meg tehát,
mely dolgok értékesebbek és kívánatosabbak, azok-e, ame-
lyek gyakoriak, vagy azok, amelyek ritkák?” Mondtam, „

38



Ó, legfelsőbb Úr, amiből bőven van az értéktelenebb, és ami
ritka, az sokkal drágább.” Ő válaszolt és mondta, „Fontold
meg magadban ezt a gondolatot, mivel valóban, akinek

nehezen szerzett dolga van, az jobban örvendezik, mint aki
olyat birtokol, ami bőségesen kapható. Éppígy lesz az ítélet
is, amelyet megígértem; mert örvendezni fogok a kevesek
fölött, akik megmentetnek, mert ők azok, akik által most
uralkodik dicsőségem, és rajtuk keresztül megdicsőíttetik

az én nevem.”

Azt mondja az Úr „akik általmost uralkodik a dicsősé-
gem”! Itt megint lebukik egy keresztény hazugság. Ugye a
Biblia magyar fordításaiban, még Csiánál is lépten-nyomon
azt olvashatjuk, hogy az Isten így bennem van, az Isten úgy
bennem van, ti legyetek bennem én meg bennetek. Már
korábban is figyelmeztettem erre az ezoterikus gusztusta-
lanságra! Ha az Isten benned lenne, azonnal porrá lennél!
Hogyan lehetne Isten, a végtelen benne egy véges teremt-
ményében? Ezt ne csak úgy rálegyintve kezeld, mert fon-
tos! Ugye a hinduk tanítják ezt az ezoterikus hazugságot
Namaste! A bennem lakó isten köszönti a benned lakó is-
tent. Nem! Nem lakik benned az Isten! Te benne vagy, de
ő nincs benned csak maximum veled! Ahogyan Salamon
a bölcs mondta, az ember Isten nélkül csak egy barom.
(Alább ezt bővebben.) Ha pedig Salamon szerint van olyan
tényállás, mi több ez az általános, hogy az ember Isten nél-
kül van, akkor micsoda hazugság az, hogy az emberben
benne van az Isten? A magyar nyelv megint milyen pon-
tos és bölcs! Hogyan is mondja? Isten veled! Nem Isten
benned... A kereszténység pedig minden erejével ezt suly-
kolja az agymosott hívők fejébe. Szörnyű! Mint említettem,
a görög szöveg a kérdéses igék esetében kivétel nélkül a „ἐν
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„ szócskát hozza, ami valóban a „ban-ben” határozóra-
goknak felel meg, de megfelel egyben a „között”, „val-vel”
és „által” jelentéseknek is. És milyen érdekes, itt a fenti
apokrifban, amely kívül esett a kánon cenzúráján, az Isten
az emberek „által”, „rajtuk keresztül” való megdicsőülés-
ről beszél, és nem pedig bennük való megdicsőülésről.
Mint írtam, Krisztus esetében –,de csak és kizárólag az Ő
esetében hajlamos lennék magam is elfogadni a „ban-ben”
jelentést, például „megdicsőülök a fiamban”, de itt is
mennyivel helyesebb lenne a „megdicsőülök a fiam által”
megfogalmazás. Szerintem. De akárhogyan is van, ugye ed-
digre pontosan értjük, miért maradt ki ez az írás a cenzú-
rázott kánonból? Mielőtt elemeznénk ezt a szakaszt, néz-
zünk még néhány kijelentést! Ha olvastad előző írásom, a
Szent tehén – avagy, dogmák árnyékában címűt, akkor ta-
lán emlékszel, hogy azt mivel zártam. Rövid kis zárszó vagy
inkább jelenet volt, bemásolom ide is:

„A tanterem ablakain keresztül beáradó erős fényben
minden a legapróbb részletekig jól látszott a katedrán ülő
szigorú tekintetű tanító számára. Bár első ránézésre igen szi-
gorúnak látszhatott volna a néma csendben ülő, mozdu-
latlanságba dermedt nebulók számára, mégis, ha valaki kö-
zelebbmert volna menni hozzá, észrevehette volna a tanító
szemeiben csillogó derűs szeretetet, amellyel a lesütött
szemű nebulóit vizsgálta. Néma csend honolt a teremben,
egyetlen pisszenés sem hallatszott. A tanító előtt hevert az
asztalon a nagy könyv, a napló, amelyben minden nebuló
neve szerepelt. A nevek mellett pedig érdemjegyek sora-
koztak. Kinek ilyenek, kinek olyanok. A tanító kezeit a
nagy könyvön nyugtatva most sóhajtott egyet és halk, de
határozott hangon megszólalt: Tegye fel a kezét az, aki
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most szeretne itt lenni közületek! A tanteremben semmi
semmozdult, a nebulók továbbra is némán és mozdulatla-
nul, lesütött szemmel ültek. Néhányan ugyan lopva a taní-
tóra emelték tekintetüket, de ennél többet senki sem me-
részelt. A tanító bólintott. Gyermekeim!Mit gondoltok, ha
nem kellene most itt ülnötök, akkor mikor és hol tanulná-
tokmegmindazt, amelyet meg kell tanulnotok? Ha ti dönt-
hetnétek el azt, hogy járjatok-e iskolába vagy sem, szerin-
tetek most hányan hallgatnátok engem? A tanterem egyik
sarkából halk kuncogás hallatszott, de amikor a tanító a
hang irányába nézett, a hang azonnal elnémult és a csend
ismét tökéletes lett. A tanító ismét csak bólintott. Gyerme-
keim! Haminden úgy lenne, ahogyan ti szeretnétek, akkor
soha semmit sem tanulnátokmeg. Meg kell értenetek, hogy
az iskola miattatok létezik. Nemmiattam. Én tudom, amit
ti nem és azt akarom, hogy ti is megtanuljátok mindazt,
amit tudnotok kell az élethez. Meg kell értenetek, hogy az
iskolában nem lehetséges az, hogy a ti akaratotok érvénye-
süljön, mert ha így történne, akkor ebben a pillanatban
eltűnne az iskola és egy nagy játszótér, – ahol senki sem fel-
ügyel rátok – teremne a helyén. Most már többen felkun-
cogtak és a tanító is elmosolyodott. Látom értitek.”

Eddig az idézet. Most vessük ezt össze a 4Ezra.7:14-el

„Ezért hacsak az élők keresztül nem mennek a nehézségek
és hiábavalóságok megtapasztalásán, soha nem kaphatják

meg azokat a dolgokat, amelyek elő vannak készítve
számukra.”

Látod, erről beszéltem amikor azt mondtam, hogy ne-
kem szinte kár írni. Hiszen itt van, Isten elmondja röviden
és pontosan azt, amit én hosszan és kevésbé pontosan. Az
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élőknek keresztül KELL menniük a szenvedések és a hiá-
bavalóságok megtapasztalásán! Szerinted ki szeretné ezt a
szabad akarata által? Te igen?4Ezra.7:9-11

„Ha most ez a város örökségül adatik egy embernek, ho-
gyan fog az örökös hozzájutni örökségéhez, anélkül, hogy

átmenne a veszélyek között, melyek előtte állnak?” És
mondtam, „Sehogy, uram.” És ő mondta nekem, „Így van az

Izrael osztályrészével is. Mert én kedvükért alkottam
a világot, és amikor Ádám áthágta rendeletemet, ítélet alá

került ami teremtetett.”

„Mert én a kedvükért alkottam a világot”. „Meg kell ér-
tenetek, hogy az iskola miattatok létezik.” Ugye? De tér-
jünk most vissza az előző (4Ezra.7:49-60) idézethez! Mi az,
hogy Isten két világot teremtett? Értjük, van egy földi és egy
mennyei vagy földöntúli világ, hiszen a pokol minden,
csak nem mennyei és az is a másik világ része. Eddig vilá-
gos. Ám van ennek azért további konzekvenciája is. Még-
pedig az, hogy bőven van ráció abban a meglátásban, mely
szerint az emberi lét három lépcsőből áll. Abban, hogy ide
már valahonnan jövünk, ahova földi pályafutásunk befe-
jeztével vissza is megyünk. 4Ezra.7:19-25

„És mondta nekem, „Nem vagy te jobb bíró, mint Isten,
vagy bölcsebb a Magasságosnál! Hadd pusztuljon el sok

a mostani élők közül, inkább, mint hogy az Isten
törvényét, mely elébük adatott, semmibe vegyék! Mert

Isten szigorúan megparancsolta azoknak, akik a világba
jöttek, amikor jöttek, hogy mit tegyenek azért, hogy
életük legyen, és mire figyeljenek, hogy elkerüljék

a büntetést. Azonban ők nem voltak engedelmesek, és

42



ellene szóltak; hiábavaló gondolatokat eszeltek ki
maguknak, és gonosz csalásokat tűztek ki célul

maguknak; még azt is kijelentették, hogy a Magasságos
nem létezik, és figyelmen kívül hagyták útjait!

Megvetették az ő törvényét, és megtagadták szövetségét;
hűtlenek voltak rendeléseihez, és nem vitték véghez az

ő munkáját. Ezért, Ezsdrás, az üres dolgok az üreseké, és
a teli dolgok a teljeseké.”

Na, ezzel aztán van baj bőven, ha Isten itt mindenkit üd-
vözíteni akar... „Hadd pusztuljanak”? „Megparancsolta
azoknak, akik a világba jöttek, amikor jöttek, hogy mit te-
gyenek, mire figyeljenek”? Az üres dolgok az üreseké?
Van baj bőven kedves, ha ezeket szeretnéd megmagyarázni
a legelterjedtebb mai teológiai nézetek szerint. „Áh, akkor
inkább ne is tegyük ezt be a kánonba!” Így is lett.

Tehát Isten megparancsolt (valahol, valamikor, nyilván
előzőleg és nyilván értelemmel bíró lényeknek) bizonyos
dolgokat, éspedig mielőtt (amikor) azok a (e) világba jöt-
tek. Nos, itt látunk egy olyan opciót, amely meglehetősen
kerek. Isten a szellemi szférában megteremti az embert, aki
ott megismeri az Istent. Isten elmondja neki, hogy merre
van előre, az ember ott állást foglal, majd Isten az ottani ál-
lásfoglalása szerint útjára bocsátja őt ebben a világban. Já-
nos17:6 Neovulgáta

„Megismertettem nevedet az emberekkel, akiket a világból
nekem adtál. Ők a tieid voltak, és nekem adtad őket, s ők

megtartották a te szavadat.”

Voltak, adtad, megtartották. Hova ez amúlt idő? Hol vol-
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tak ők a Tieid? Mikor adtad nekem őket? Milyen szavadat
tartották meg? „Isten szigorúan megparancsolta azoknak,
akik a világba jöttek, amikor jöttek, hogy mit tegyenek”
Még otthon, ahol nincsenek idegenben míg e sátorban lak-
nak.(2Kor5:1,6)Ugye? Ami a Jn17:6-ot illeti, az a vicc, hogy
a valódi tartalmat messze a katolikus neovulgáta adja vissza
a legtisztábban, beleértve ebbe a Csia-féle fordítást is, amely-
nél itt még a Károli is jobb. Volt egy igen szemléletes Bib-
liai történet ide vonatkozóan, mégpedig Ézsau és Jákob
életéhez kapcsolódóan. Ugye ott azt ismerhettükmeg, hogy
Ézsau született meg elsőként, de ő az Isten számára (már
eleve) nem volt kedves valamiért. Nem hinném, hogy csak
úgy, ok nélkül. Pedig éppen olyan újszülött volt, mint öccse
Jákob, aki pedig kedves volt Istennek. Róma9:11-14 Károli

„Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy
gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás

szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből,
hanem az elhívótól, Megmondatott néki, hogy: A nagyob-
bik szolgál a kisebbiknek. Miképen meg van írva: Jákóbot
szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondunk tehát:

Vajjon nem igazságtalanság-é ez az Istentől? Távol legyen!”

Isten tehát nem személyválogató? Valamilyen indok
alapján vannak választottai és ebből fakadóan pedig nem
választottai is. De menjünk tovább! Ézsau még a nagyok-
hoz tartozott (amint ezt megismerhetted a Szellemi Izráel
című írásból) így nyilván sokkal nagyobb értelemmel bírt,
mint a mai gnóm embermakett. Ézsau rájöhetett az igaz-
ságra, de ettől függetlenül nem tudott változtatni a sorsán,
pedig nagyon szeretett volna. (Szabad akarat?) Íme, az ide
vonatkozó ige. Zsidó levél 12:17 neovulgáta
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„Mert tudjátok, hogy később is, amikor örökölni akarta az
áldást, elutasították, és nem talált helyet a megtérésre, bár

könnyek között kereste azt.”

A Csia-féle értelmezés ugyanitt egészen figyelemre
méltó:

„Hiszen tudjátok, hogy azután, mikor örökrészül el akarta
venni az áldást, a próbán elvetették, mint próba nem állót,

s többé alkalmat nem talált arra, hogy új felismerésre
térjen, noha könnyek között, igen kereste azt.”

Ézsau kérte Izsák áldását, de Izsák kijelentette, hogy az
ügy le van zárva. Amit Isten rendel az van. Isten pedig Já-
kob pártján állt már születésüktől fogva. Tehát itt e földön
azt látjuk, hogy az emberek döntő többsége – Ézsauhoz ha-
sonlóan – engedetlen marad Istennel szemben. Ezután
mindenki hazamegy, és újra Isten elé áll a bizonyítványá-
val. Hát, ez így valóban kerek történet. Így megérthetjük,
hogy miért beszél a Biblia arról, hogy 1Jn.3:14 neovulgáta

„Aki megtartja parancsait, Istenben marad, és az Isten is
őbenne. Hogy pedig ő bennünk marad, azt a Lélektől

tudjuk meg, amelyet nekünk adott.”

Persze a görög itt is az „ἐν” szót használja, amely ugye
jelent „val-velt is, nem kizárólag „ban-bent”. Tehát én ezt
úgy fordítanám, hogy „aki megtartja parancsait, Istennel
marad és az Isten ővele, hogy pedig Ő velünk marad, azt
a szellemtől tudjuk meg, amelyet nekünk adott”. Szerintem
ez így (lenne) helyes és pontos, de menjünk tovább!
2Kor.5:1-6 Csia
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„Tudjuk ugyanis, hogy ha a sátor, mely a mi földi házunk,
felbomol, Istentől való lakásunk van, nem kézzel csinált

örök épület a mennyekben. Hiszen éppen az kelti fel sóhaj-
tozásunkat, hogy epekedünk azért, hogy mennyei lakásun-
kat ráhúzhassuk a földire, ha ugyan bár felöltözötten, nem
fogunk mezíteleneknek találtatni. Mert már azalatt, amíg a
földi sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, ameny-
nyiben nem levetkőzni vágyunk, – hanem a szennyből valót
a földire ráölteni, hogy azt, ami halandó, elnyelje az élet. –
Ugyanaz az Isten készített el minket erre, aki a Szellemet is
foglalóul adta nekünk. Mivel tehát mindenkor bizakodunk
és tudjuk, hogy amikor a testben otthon vagyunk, az Úrtól

elszakítva idegenben vagyunk,”

„a sátor, mely a mi földi házunk, felbomol” A sátor a fi-
zikai testünk (Avatar) „tudjuk, hogy amikor a testben ott-
hon vagyunk, az Úrtól elszakítva idegenben vagyunk,” Ol-
vasd össze az utóbbi idézet kiemelt részeit! Itt is érvényesül
a fordítások esetében a vagy meg nem értésből fakadó, vagy
szándékos elferdítése a jelentésnek. Csiával itt egyedül a
Magyar Bibliatársulat fordítása (és én) értünk egyet. Íme
az utóbbi verzió: 2Kor5:1 és 6 RUF:

„Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van
Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem

örökkévaló mennyei házunk. Tehát mindenkor bizakodunk,
és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az

Úrtól;”

Nézzük meg ezzel szemben például a neovulgátát
ugyanitt:
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„Ezért mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg
a testben élünk, távol járunk az Úrtól,”

Nem hazudik, csupán nem tiszta és egyértelmű azok szá-
mára, akik csak ezzel az írással találkoznak azt gondolva, hogy
ez az ige és pont. Ugye a között, miszerint „távol járunk” és
a között, hogy „távol lakunk” különösen, hogy „idegenben
vagyunk” igen nagy jelentésbeli (tartalmi) különbség van.
Míg az első kettő fordításból az értők számára világosan ki-
tetszik a két különböző világ (helyszín) szükségszerű létezése,
a neovulgáta (és a többi fordítás) maszatolásából ez egyálta-
lán nem szükségszerűen jön át. Utóbbiakat csak akkor ért-
heted pontosan, hamár eleve ezt a tartalmat keresed bennük,
értőként véve a kezedbe ezeket a fordításokat. Ha ezekből sze-
retnédmegismerni az Isten igazságát, ez sosem fog sikerülni.
Ami a legnagyobb baj, hogy ez minden általam ismert, tu-
catnyi magyar fordítás esetében igaz. Egyik sincs rendben.
Mintmondtam, a Csiamég úgy-ahogy, de az is igen távol van
a tökéletestől meglátásom szerint. De ez van, mint ahogyan
megoldás is van, amelyet megismerhettél előző, A szent te-
hén, avagy dogmák árnyékában című írásomból. És követ-
kezzékmost itt is messze nem utolsó sorban amár többször
is megbeszélt Róma1:28 Csia

„S mint ahogy ők Istent kipróbálták s elvetették, nem
méltatva arra, hogy ismeretükben megőrizzék, annak

megfelelően Isten is olyan életfelfogásnak dobta őket oda,
mely majd az ítéletkor nem állja ki a próbát. Hogy azt

tegyék, ami ocsmány,”

Ez az ige Páltól ugye arra is rámutat nagyon pontosan,
hogy amellett, miszerint minden e földön élő ember (va-
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lahol-valamikor) már kipróbálta Istent, ám a többség nem
méltatta arra, hogy „ismeretében megőrizze”. Ez ugye azt
jelenti, hogy bár egykor (valahol-valamikor) ismerték Is-
tent, de itt és most fogalmuk sincs Őróla vagy ha van is, el-
vetik mint ostobaságot. A római levél előzményeiből ki-
derül, hogy Pál mindazokra gondol, akik a bűnben élnek,
tehát kivétel nélkül mindenkire, aki nem szorosan Krisz-
tust követi. Róm.1:18-21

„Mert hull már a lepel Isten haragjáról, mely mennyből
sújt le azoknak az embereknek minden istentelenségére és

hamisságára, akik az igazságot hamissággal lefogva tartják.
Lesújt rájuk, mert mindaz, amit Istenből megismerhetünk,
köztük is nyilvánvaló, minthogy Isten láthatóvá tette nekik.
Hiszen azt, ami belőle láthatatlan, alkotásaiból az emberek
a világ megalapítása óta megértik és átlátják, éspedig az
ő örök hatalmát és Isten voltát, úgyhogy menthetetlenek.
Menthetetlenek, mert bár Istent megismerték, Istenként

nem dicsőítették, és hálát neki nem adtak, hanem
következtetéseikben hiábavalókká lettek, és be nem látó

szívük elsötétedett.”

Mondhatja valaki, hogy ez kizárólag a zsidókról szól, akik
bálványimádókká lettek, de ez nem igaz, hiszen Pál arról be-
szél, hogy a világ megalapítása óta tart ez a folyamat, akkor
pedig a bálványimádó zsidókmég csak hírből sem léteztek.
De térjünk vissza a 4Ezsdráshoz! Ugye azt mondtam, hogy
erre a világra (sem) véletlenül érkezünk meg. Nem mi
döntjük el azt (sem), hogy mikor, hova, kikhez, milyennek
születünk meg itt e földön. Azt állítottam, hogy mint, aho-
gyan ezeket sem, a többit semmi döntjük el itt már. Mind-
annyian kivétel nélkül (sátán is) tökéletesen és maradékta-
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lanul Isten kezében vagyunk. Ő rendelkezikmindannyiunk,
minden teremtményének a sorsa felől legyen bármennyi
(nemmegfelelő megértés által) ennek ellentmondani látszó
igevers is, hiszen legalább ugyanennyi, de inkább jóval
több szól kifejezetten és félreérthetetlenül az én állításom
mellett arról nem is beszélve, hogy a logika is az én néze-
tem támasztja alá, hiszen ha az Isten mindenható, akkor
mindenre hat. Hiszen milyen mindenható az, aki nem hat
mindenre??? A szabad akarat illúziójában hívők úgy tartják,
hogy Isten ugyan valóban mindenható, csak úgy döntött,
hogy mégsem használja ki ezt a képességét, és átad ebből a
teremtményének, hogy az hasson magára. Ezt a gigászi fel-
fuvalkodottságot minősíteni is nehéz! Nem is teszem, köny-
nyen felismerhető a forrása. Megmaradok annál, amit ez-
zel kapcsolatban az én Forrásom mondott, talán lehet ez
némi vigasz is a szabad akarat illúziójában hívőknek: „A sza-
bad akaratban hinni nem bűn, csupán butaság!”Hát, ez (is)
nyilván igaz lehet, hiszen a szabad akarat sátáni hazugsá-
gának igen sok, egyébként jóra való és Krisztust igaz szív-
vel követő ember is alácsúszott. Kár lenne értük csupán
emiatt. Ám szándékos próbálkozás egyesek (igen sokak)
részéről az, hogy Istent megpróbálják „lebutítani”, megpu-
hítani, könnyebben eladhatóvá tenni, a széles tömegek íz-
léséhez igazítani azért, hogy minél több hívet beszipkáz-
hassanak a saját rendszereikbe, szervezeteikbe. Ehhez
ezeknek az erőknek (pl. az egyházak, karizmatikus gyüle-
kezetek) különféle érdekeik fűződnek. Pénz, anyagi javak
szerzése, hatalom gyakorlása a hívek felett, befolyás-infor-
mációszerzés és még sorolhatnám. Ám a legfontosabb cél
nem ez. Egy erő áll mindezek hátterében: sátán. Sátán az,
aki minden ilyen igyekezet szellemi vezére, a hazugság
atyja, az ő célja pedig a pusztítás. Minél több embert kár-

49



hozatra juttatni. Ám tudni kell azt is, hogy amint ezt már
számos esetben leírtam, sátán sem mehet egyetlen milli-
méterrel sem tovább annál, mint amennyit Istenmegenged
számára. De vigyázz! Ezt nehogy félreértsd vagy megpró-
báld kiforgatni! Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy Isten irá-
nyában való elrendelése mentesítené őt a felelősség alól! Er-
ről szó sincs! Sátán felelős mindazért a pusztításért és
gonoszságért, amelyet a világba hozott és ezért felel is. Mint
mindazok, akik őt választották istenüknek. Hogy ennek mi
értelme, azt megismerhetted már részletesen előző írása-
imban, itt már csak mint tényre hivatkoznék erre. Tehát,
van itt egy konkrét helyzet, amely előre meghatározott és
fix, és amelyen senki sem módosíthat. Mindenki, sátánt is
beleértve (egyszer) megfutja itt a maga kis futását, azután
az Úr elé áll. Ezt a történelmet végig kell vinni, hogy az igaz-
ság beteljesedjen. Minden egyes ember, aki valaha is a te-
remtés részévé vált, végig éli itt azt a fix sorsot, amelyet Is-
ten rendelt számára, majd amikor Isten úgy határoz,
elhagyja e helyet. 4Ezra.8:5

„Mert nem saját akaratodból jöttél a világba, és akaratod
ellenére távozol, mert csak kevés idő adatott az életre.”

Tennék ide úgy ezer felkiáltójelet! Azt mondja a kije-
lentés, hogy „nem a saját akaratodból jöttél” a világba. És
nem is a sajátodból mész haza majd, ha Isten haza hív
4Ezra.7:78

„Most, ami a halált illeti, így szól a tanítás: Amikor a döntő
rendelet kijön a Magasságostól, hogy egy ember meghaljon,
a szellem elhagyja a testet, hogy visszatérjen ahhoz, aki

adta, és először is imádja a Magasságos dicsőségét.”
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4Ezra.7:132

„Válaszoltam és mondtam, „Tudom, Ó Uram, hogy
a Magasságos irgalmasnak hívatik, mert könyörületes

azokkal, akik még nem jöttek el erre a világra”

Meglátásom szerint itt is világosan látszik a valós hely-
zet. Az emberek e világban „jönnek-mennek”, valahonnan
– valahova. Ezek az általam idézett, apokrifoknak titulált
igék annyira világosak és egyértelműek, hogy nem lehetett
volna lebukáshoz vezetően súlyos roncsolások nélkül meg-
változtatni a jelentésüket, ezért inkább kitagadták ezeket a
kánonjukból. De mivel az egész írást nem törölhették el,
ezért inkább a hamisításhoz folyamodtak igen sok helyen.
János evangéliumamég Luther szerint is alapmű. A legjobb
evangélium. Lehetetlen lett volna kihagyni a kánonból.
Ám vannak benne egyes részek, amelyek nagyon élesen vi-
lágítanak rá a valóságra, az igazságra. A 4Ezra7:132 vers-
hez kapcsolódva most nézzünkmeg egy kanonikus igét! Já-
nos evangéliuma 1:6-8 Csia majd Károli

„Támadt egy ember, kit Isten maga mellől küldött el,
a neve János. Tanúságtétel végett jött, hogy a világosság

mellett tanúskodjék, hogy rajta keresztül mindenki
hihessen. Nem ő volt a világosság, csak azért jött, hogy

a világosságról tanúságot tegyen.”

„Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött
tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról,
hogy mindenki higyjen ő általa. Nem ő vala a világosság,

hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.”
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Itt tehát még az egyébként súlyosan rokkant Károli ver-
zió is egyértelműen megnyilvánítja azt az igazságot, hogy
Jánost Isten küldte e világba, Őmellőle jött ide a földre egy
konkrét céllal. Tehát János lénye már létezett földi testben
megnyilvánult léte előtt is. Isten küldte ide, Tőle (mellőle)
jött. Ahogyan az Úr, Megváltó Krisztusunk is. Ádám és Éva
is. Te is meg én is. És legyen itt még egy idézet, ugyancsak
a kánonból, amely a helyes értelmezés (Csia) olvasatában
tökéletesen leírja a szellemi vezetés (Avatar) jelenvalóságát
és igazságát és ezzel egyetemben a szabad akarat illúziójá-
nak hamisságát. Míg ezzel szemben a megnyomorított
Károli itt egy zagyva marhaságot hoz, amely konkrétan ki-
jelenthetően tökéletesen értelmetlen. János evangéliuma
3:8 Csia majd Károli

„A Szellem odafúj, ahová akar. Hallod a zúgását, de nem
tudod, honnan jő és hová megy: Így van mindenkivel, aki

Szellemtől született.”

„A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem
tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki

Lélektől született.”

Ugye? A kettő valóban még csak köszönőviszonyban
sincs egymással. Míg a Csia verzió egy érthető és kerek ál-
lítás, a Károli egy torz majomfestmény, amely kusza pacs-
magolásából értsen az ember, amit akar. Az első tagmon-
dat alapján még következtethetne valaki éppen a szabad
akarat jelenvalóságára, de a második tagmondat ezt a le-
hetőséget agyoncsapja. Ebben a formábanmár csupán az a
törekvés nyilvánul meg a fordító részéről, hogy az eredeti
mondanivalót szétzilálja. Azt a mondanivalót, amely a

52



Csia-féle értelmezésben tisztán és tökéletesenmegnyilvánul.
Meg kell érteni azt, hogy minden ennek ellentmondani
látszó ige, amelyek például az emberi elszánást, akaratot,
magatartást inspirálják, valójában nem ellentmondanak
ennek az állításnak, hanem az igazságot jelenítik meg. Né-
zetem szerint – nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy –
ezek (már, amelyik nem igehamisításból ered), mind az Is-
ten eredeti szándékát jelenítik meg ebben a világban. Aligha
tévedek, amikor azt állítom, hogy azok, akiknek az Isten
nem ad belátást és új szívet, azok semmiféle ige hatására
nem fognak Istennek tetsző módon viselkedni. Akik pedig
igen, azoknak nincs szüksége a felszólításra. Mert belülről
fakadóan, a szívük indulata szerint élnek Istennek tetsző
életet. Akkor is, ha nem találkoznak ezekkel az igékkel.
Hiszen Isten ezeknek a „szívébe írta és a gondolkodásába
adta” a helyes viselkedés és gondolkodásmódot. Akinek pe-
dig nem, az olvashat bármennyi buzdítást, hogy „térjetek új
felismerésre”, olvashatja a tízparancsolatot bármennyit,
nem fog sem új felismerésre térni sem a parancsolatok sze-
rint élni. Mert az ember erre önmagától (nem létező szabad
akaratából) képtelen! Isten vagy a hónod alá nyúl vagy vé-
ged. Ez a valóság. Ezek az igék éppen azoknak a tömegek-
nek szólnak, akik sosem térnek új belátásra. Azoknak, akik-
nek majd szembesülnie kell otthon azzal, hogy mindez itt
volt előttük, de nem érdekelte őket. Nem hivatkozhatnak
arra, hogy „hát én ezt nem tudtam, meg, honnan kellett
volna tudnom?” Itt van az ige! Itt van az igazság! Ám en-
nek a megismeréséhez értelmet kizárólag az Úr adhat az
embernek. Igen, az Úr valóban azt mondta, hogy Ő a be-
tegeket gyógyítani jött ide, hiszen az egészségesnek nem kell
a gyógyító. Ez bizony tökéletesen igaz. Mint ahogyan az is,
hogy annak ellenére, hogy itt, e világon szinte csak betegek
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vannak (gondolj csak a világ állapotára) mégis igen keve-
sen gyógyulnak csakmeg, térnek új felismerésre. Pedig – ne
tévedjünk – ha az Isten valakit meg akar gyógyítani, akkor
azt meg is gyógyítja. Mert, hogy Ő az Isten.

Istennek nagy, óriási, lenyűgöző, és hihetetlenül fensé-
ges terve van velünk! Ugyan ősapánk és ősanyánk elbuk-
tak, de elbukhattak volna-e, ha Isten ezt nem így akarja? Ki
láthatta előre a jövőt? Ki tudhatta, hogy mit miért enged
megtörténni? Isten olyat szán a választottainak, amiről
még az angyalok sem álmodhatnak. Isten, az embernek tu-
dáson alapuló hitet szán! Meggyőződésen, ismereten ala-
puló életet a jóban! Isten megengedte nekünk, hogy meg-
ismerjük azt, amit nem lett volna szabad megismernünk.
Énok 9:11

„Te mindent tudsz mielőtt azok megtörténnek. Látod
mindezeket és megtűröd? Nem adsz utasítást nekünk arra,

hogy mit tegyünk velük mindezek miatt?”

Énok 14:3 Hamvas

„Ahogy az embert teremtette és megengedte, hogy a tudás
szavát megértse, úgy teremtett engem is és megengedte,

hogy a Felvigyázókat, az ég fiait megdorgáljam.”

Isten mindent tud előre, mielőtt még bármi is megtör-
ténne! Nem kell ehhez apokrif idézet, a Biblia tele van ez-
zel az igazsággal. Mi következik ebből? Az, hogy itt (is) min-
den Isten jóváhagyásával történik meg. Mi nem világos
ebben bárkinek is? Ha Isten előre tud, ismer mindent, ak-
kor történhet bármi is úgy, hogy Ő ne engedné meg? Istent
meg lehet lepni? Van, aki ezt elhiszi? De ha Isten mindent

54



előre tud és jóváhagy, ami a világban történik, akkor bizony
itt minden az Ő akarata szerint történik. MINDEN. Ez egy
tiszta elme számára nem lehet kérdés. Tehát azt is megen-
gedte, hogy a tudás szavát megértsük, azt, amit egyébként
nem kellett volna megismernünk. Egyszerűbb lett volna
minden, ha mindez nem így történik, ám így – bár nehe-
zebb – de nagyszerűbb lesz. Így – bár rengeteg szenvedés és
áldozat árán – de még többet kapunk. Hihetetlen, de igaz.
Itt egyszerűen ismét azt látjuk, hogy Isten minden rosszból
képes valami még jobbat kikerekíteni. Hisz Él – Ő az Isten!

De térjünk vissza most ahhoz a témához, amelybe ko-
rábban belekezdtem! Feljebb írtam arról, hogy az apokri-
foknak nevezett iratok számos olyan dolgot alátámaszta-
nak, mi több, megmagyaráznak, amelyekre a kánon
tartalma nem ad magyarázatot. Így merült fel ismét az ősi
ember és a mai ember közötti jelentős méretkülönbség
esete, amelyhez bemutattam a 4Ezra.5:52-55 idézetet:

„...Miért mások azok, akiket mostanában szültél, mint
azok, akiket azelőtt, miért kisebb termetűek?‘

És ő válaszol majd neked, ‘Azok, akik az ifjúság erejéből
születtek, különböznek azoktól, akik az időskor ideje alatt
születtek, amikor az anyaméh meggyengül.’ Ezért vedd
eszedbe azt is, hogy te és a kortársaid kisebb termetűek

vagytok az előttetek élteknél, és azok, akik utánatok jönnek,
kisebbek lesznek nálatok, mivel olyan teremtéstől születnek,

amely már öregszik és elveszíti az ifjúság erejét.”

Tényleg elképesztő és hihetetlen számomra az, hogy ezt
a témát, amely talán az egyik legérdekesebb a Biblia valós
történelmünk tényeit feltáró kijelentései közül, mennyire ke-
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rülik a magyarázók. Mennyi az egymásnak ellentmondó
nézet, magyarázat, mennyi zavar van itt a fejekben. Ezért in-
kább nem beszélnek erről. Pedig annyira nyilvánvaló és lo-
gikus az igazság. Persze a vakoknak nincs világosság, ezt tu-
domásul kell venni. Nézzük hát tovább, én mit látok! Arról
beszéltem tehát korábban, hogy számomra egyetlen pont
nem tisztázott még tökéletesen, ez pedig az eredeti őstípus
és a mai makett-ember közötti átmenet időpontja és idő-
tartama. Erre nézve csupán a logikára támaszkodhattam, hi-
szen konkrét utalást, mi több, utalásokat eddig nem találtam
erre nézve. Ám, amikor a kérdés megfogan, érkezik a válasz
is. Az tehát tökéletesen tiszta és világos volt, hogy az ősök
(férfiak) úgy öt méter körüli testmagassággal bírtak, a mai
átlag 175 centiméterrel szemben. (A nők nyilván úgy arány-
lottak a férfiakhoz, ahogyanma is.) De valóban: mikor, ho-
gyan és mennyi idő alatt történt meg az átmenet a két típus
között és nem utolsó sorbanmiért? Ezek a fennmaradt kér-
dések. Nézzük meg tehát az új ige ismeretében, mit tudha-
tunk meg ezekről! 4Ezra 6:7-10, majd Énok 89:28-40

„És válaszoltam szólván, „Mi fogja az időket külön-
választani? Vagy mikor jön el az első korszak vége és

a következő korszak kezdete?” Ő mondta nekem, „Ábra-
hámtól Izsákig, mert őtőle született Jákob és Ézsau, mivel
Jákob keze Ézsau sarkába kapaszkodott a kezdetektől.

Mert Ézsau a vége ennek a korszaknak, és Jákob a kez-
dete a következőnek. Mert az ember kezdete az ő keze,
és a vége az ő sarka; a sarok és a kéz között ne keress

semmi mást, Ezsdrás!”

„A juhok pedig megmenekültek attól a víztől, és egy víz-
és fű nélküli pusztaságba jutottak. Akkor kezdték kinyitni
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szemüket, és láttam, hogyan legelteti őket a juhok Ura, és
adott nekik vizet és füvet, és hogyan ment az a juh, és

vezette őket. Az a juh felhágott annak a magas hegynek a
csúcsára, és a juhok Ura ismét elküldte őt hozzájuk. Ekkor
láttam, hogy a juhok Ura előttük áll, és külseje félelmetes és

fenséges volt; amikor meglátták őt mindazok a juhok, és
megrémültek színe előtt. Mindnyájan féltek és remegtek
tőle, és ahhoz a juhhoz kiáltottak, amelyik náluk volt,

amelyik köztük volt: – Nem vagyunk képesek rá, hogy meg-
álljunk Urunk színe előtt, és reá nézzünk! Akkor az a juh,
amelyik vezette őket, újból felhágott annak a sziklának a
csúcsára. A juhok azonban kezdtek megvakulni, és letérni
arról az útról, amelyet ő mutatott nekik; az a juh azonban
semmit sem tudott erről. Akkor nagyon megharagudott rá-
juk a juhok Ura, és amikor az a juh tudomást szerzett róla,
leszállt a szikla csúcsáról, a juhokhoz ment, és legnagyobb

részüket megvakulva és elpártolva találta. Amikor
meglátták őt, megijedtek, reszkettek előtte, és azt kívánták,
hogy visszatérjenek kamráikba. Az a juh azonban más ju-
hokat vett maga mellét, és azokhoz az elpártolt juhokhoz

ment; erre hozzálátott, hogy megölje őket; akkor megijedtek
tőle a juhok, és az a juh visszahozta az elpártolt juhokat, és

visszatérítette kamráikba. Ebben a látomásban láttam,
hogy az a juh férfivá lett, és házat épített a juhok Urának,
és mindezeket a juhokat beeresztette abba a házba. Lát-
tam, hogy az a juh, amelyik találkozott azzal a juhokat

vezető juhval, elhunyt. Láttam, hogy mindegyik nagy juh
elpusztult, és kisebbek emelkedtek a helyükre; egy legelő-
höz értek és egy folyóhoz közeledtek. Akkor az a vezető

juh, amelyik férfivá lett, elvált tőlük, és elhunyt; mindazok
a juhok keresték és nagy kiáltozásban törtek ki miatta.

Láttam, hogy abbahagyták az amiatt a juh miatti
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kiáltozásukat, és átkeltek azon a folyón, és mindig más,
őket vezető juhok léptek az elhunytak helyébe, és vezették

őket. Láttam, hogy a juhok jó helyre és egy kedvező és
pompás földre érkeztek, és láttam, hogy azok a juhok
jóllaktak, és az a ház közöttük állt a kedvező földön.”

És a témához kapcsolódó lényeg Hamvas Béla szerint:

„A nagy bárányok sorra mind kihaltak és helyükbe ki-
csiny juhok léptek, ezek pedig legelőre érkeztek és a nagy

folyó mellett legelésztek.”

Ugye, itt most ismét csak az a két választásunk adódik,
amelyeket könyvünk előszavában vázoltam. Vagy hitelt
adunk ezen meglehetősen egyértelmű igéknek, vagy el-
vetjük hamisnak titulálva őket. Miután én hitelesnek tar-
tom ezeket, lévén igen nagy mértékben egybevágnak a hi-
vatalos kánon anyagával mi több, jócskán ki is kiegészítik
a Bibliát mégpedig igen hitelesen és logikusan, ezért én a
magam részéről messzemenően figyelembe veszem a ta-
nításaikat. Ebben a felfogásban vizsgáljuk hát meg először
az Ezsdrástól származó igét! Amint feljebb már írtam, e
szerint tökéletes egyetértésben az általam először csupán
logikai úton levont következtetéssel, az ősi embertípus és
a mai, csöki verzió találkozása valamikor Krisztus előtt, úgy
kétezer évvel, Noé halála és az Ézsau-Jákob testvérpár szü-
letése idején következhetett be. Ennek okai több lábon
állnak. Illetve valójában kizárólag egy lábon, Isten döntése
okán, de a körülményeket vizsgálva mégis kijelenthetjük,
hogy több körülmény is közrejátszott, szerepet kapott eb-
ben a folyamatban. Nagyon részletesen bemutattam már
korábbi írásaimban, de az új igék fényében ismét csak rö-
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viden összefoglalnám ezeket. Isten, tehát megteremtette a
tökéletes embert az Ő saját képmására. Ez volt a prototí-
pus. Ádám és Éva. Az igazi ősember és ős-né(mber), vagyis
ember-né, asszony. Ám ez az ember sátán tevékenysége
miatt elbukott és romlottá lett. Emberi, állati és növényi
szinten is annyira megrontotta az eredeti és tökéletesen
tiszta génállományt, hogy Istennek végül nemmaradt más
választása, mint az egész földi populációt – egy tiszta mag
kivételével, amelyből újra lehetett indítani a föld élővilágát
– teljes mértékben elpusztítani. Így is lett. Ez volt a nephi-
lim pusztulása. Minden elpusztult, ami meg lett rontva.
ÁmNoé és családja, valamint a bárkában megóvott összes
élőlény megmaradt. Ez volt a mag, amely újra megtermé-
kenyítette az özönvíz által letarolt földet, amelyből az új élet
kisarjadzott. Ám Noé és családja, így nyilván az utódaik is
kivétel nélkül nagyok voltak, hiszen mindannyian az őstí-
pust képviselték. Így az ő génjeik éppen olyanok voltak,
amelyet az ősvilág emberei oly nagy sikerrel rontottak
meg. Ezért, hogy a dolog meg ne ismétlődjön, ezeknek a
géneknek is hamarosan pusztulniuk kellett. Ezért kellet
(volna) például Kánaán teljes lakosságát írmagostul kiirtani
a bevonuló zsidóknak, de ne szaladjunk ennyire előre!
Tehát Noé és családja elkezdi benépesíteni a jelentős mér-
tékbenmegváltozott, kataklizma utáni földet. A tiszta és hi-
bátlan génállományuk ezt könnyedén lehetővé is tette szá-
mukra. Az utódok mindenfajta genetikai sérülés nélkül
tudtak egymással utódokat nemzeni hosszú generációkon
keresztül. Ha belegondolsz, hogy a mai hipersérülékeny és
elkorcsosult milliárdnyi ember mind nyolc embertől szár-
mazik és még mindig képes a fizikai reprodukcióra, akkor
nyerhetsz némi fogalmat arról, hogy Ádámban és Évában
micsoda tökéletességet hozott létre Isten. Az ő tökéletes-
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ségük pedig igazodott az ősvilág tökéletességéhez. Erről
igen részletesen írtam a Csendes vizeken című írásban, így
ezt most elhagynám jelen lapokon. Lényeg az, hogy a földi
körülmények igen megváltoztak. Mind a föld felszíne,
mind az éghajlat, a levegő összetétele igen megváltozott az
ősvilágéhoz képest, és ez a változás kizárólag negatív elő-
jelű változás volt. Az élet feltételei már nem voltak olyan
ideálisak a bolygón, mint az ősvilág idején. Ehhez alkal-
mazkodott kényszerűen minden fennmaradt faj. Ember,
állat, növény. Az új növényzet eleve nem volt képes akko-
rára fejlődni, mint a régi világban, az állatok is nyilván sok-
kal gyorsabban nyerték el ma ismert méreteiket, mint az
ember, hiszen az állatvilágban egy-egy új generáció min-
den évben megjelenik ellentétben az emberrel, ahol egy ge-
nerációváltás átlagosan 20-25 évenként következik be.
Ugye ez az első időkben fokozottan így volt, mivel mind-
összesen négy emberpárról beszélhettünk az új kezdet-
kor. Ahogyan nőtt a populáció, természetesen úgy gyorsult
ez a folyamat az emberek esetében is. Írtam, hogy az evo-
lúció igaz! Csak az előjellel van baj. A fajok nem fejlődnek,
hanem éppen ellenkezőleg: elkorcsosulnak! Amint a
4Ezra5:55 is egyértelműen elmondja, a tökéletesből a tö-
kéletlen felé halad a világ ellentétben azzal, amit sátán és
az ő tudósai, világunk jelenlegi hivatalos nézeteit képviselő
„okos embereink” tanítanak gyermekeinknek, amivel a
mi agyunkat is gyökérkefével sikálják már gyermekko-
runk óta. Ha a Biblia nem hazudik, akkor én sem.

Tehát eljutottunk oda, hogymegértettük az özönvíz utáni
(például Kánaáni) óriások származásának „rejtélyét”. A
helyzet világos: van egy időpillanat, egy rövid korszak a
történelemben, amikor a leköszönő ősi faj és az új világhoz
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alkalmazkodott új faj egymás mellett él. Ezt írja le nekünk
az Énoki idézet, amelyben nem kell túl nagy Biblia-ismeret
hozzá, hogy felismerjük az Egyiptomi kivonulás és Mózes
történetét attól a ponttól kezdve, amikor átkelnek a Vörös-
tengeren. (Érdekes kérdés az, hogy ha elfogadjuk, miszerint
ezt a könyvet valóban Énok írta le a világ „első hetében”, egy
a teremtés napjaihoz képest hetedik generációs, Isten szerint
is tökéletes ember, akkor miképpen lehetséges az, hogy
pontosan megjövendölte az utána oly sokkal, sőt (mint
alább látni fogjuk) a teljes világtörténelem lefolyását? Ho-
gyan lehetséges ez, ha az nem fix és Isten által előre meg-
határozott? Ha pedig az, akkor hogyan hihet bárki is a földi
szabad akaratban, szabad döntésben, amelymegkavarhatná
az eseményeket? Van-e lehetősége KimDzsongUnnak arra,
hogy atomcsapást mérjen mondjuk déli szomszédjára? Ha
van szabad akarata, akkor nyilván igen. Ha azonban van Is-
tennek terve, abban pedig nem ez szerepel, akkor nyilván
nem. Istennek vagy KimDzsongUnnak van szabad akarata?
Szerinted?) Visszatérve témánkhoz a szövegben itt jutunk el
ahhoz a pillanathoz, amikor a zsidók elfoglalják végül Ká-
naánt. Az írás erre az időre datálja azt a kijelentését, hogy a
nagyokmind kipusztultak és kicsik léptek a helyükbe. Ugye
itt senki sem gondolja komolyan – egyes igemagyarázókon
kívül – hogy az okosok haltak ki mind és kizárólag idióták
(„szellemileg kisebb kaliberűek” (CoG) vették át a helyüket?
Természetesen nem erről volt szó, bár hitem szerint a na-
gyok – bizonyos szempontok szerint – valóban sokkal oko-
sabbak voltak, mint a mai ember. Lényeg, hogy az írás sze-
rint a bírák kora volt az a kor, amikorra a nagyok
gyakorlatilag eltűntek. Ezt én ebben a formában vitatnám,
hiszen gondoljunk csak a Biblia kanonizált és minden ver-
ziójában hitelesen, név szerint leírt óriásairamár bőven a ki-
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rályok korából. A filiszteus Góliátra, Jisbi-Bénóbra, a Jo-
sephus Flavius által a zsidók történetében megnevezett At-
hronges-ra, egyszóval nézetem szerint a nagyok kihalása
nem úgy történt, hogy az egyik napon még voltak, másnap
pedig már egy sem, hanem egyes törzsekben, nyilván egyre
ritkábban előfordulva, de még akár több száz évig is ma-
radhatott mutatóban belőlük. Ám van itt még egy nagyon
fontos részlet! Amint a 4Ezra5:54-55-ben is olvasható, volt
egyfajta fokozatosság, egy visszafejlődés – negatív evolúció
–, ahogyan több ízben szóltam erről – „te és a kortársaid ki-
sebb termetűek vagytok az előttetek élteknél, és azok, akik utá-
natok jönnek, kisebbek lesznek nálatok,”. Tehát egyre kiseb-
bek lesztek, mondja az ige. Ez azt jelenti, hogy volt egy
olyan átmeneti időszak, amikor az emberek talán generá-
cióról generációra egyre kisebb termetűnek születtek, míg
végül a testméret beállt a mai átlagnakmegfelelő szintre, bár
ma is akadnakmeghökkentőméretű emberpéldányok, akik-
ben nyilván a régi gének mocorognak mai szemmel nézve
rendellenes méretűvé növesztve ezeket az embereket. Érde-
kes módon – bár időnként hallani egy-egy túlméretes em-
berről – valahogyan mégis, mintha tabu lenne a médiában
ez a téma. Szenzációértékükhöz képest gyakorlatilag nem
foglalkozik ezekkel az emberekkel a sajtó és az egyébmédia.
Pedig jóval többen vannak ezek az emberek, mint amit a vé-
letlen számlájára lehetne írni, ráadásul minden rasszból fel-
bukkannak képviselőik. Manapság már az is hír, ha egy
macska beszorul egy lefolyócsőbe, vajon akkor ezekről az
emberekről miért tudnak csak oly kevesen? (1-14. képek) A
15. képen egy férfit láthatunk aki egy óriás szöcskét (giant
grasshopper a fotó felirata szerint) lőtt Amerikában 1937-
ben. Ez a rovar éppen akkora és olyan volt, mint amelyek az
ősvilágban pattogtak Ádámék lábai körül, ahogyan azt el-
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olvashattad a Csendes vizeken és a Szellemi Izráel vonatkozó
részeiben. Ide kapcsolódóan következzék most két fejezet,
amelyekmeglehetősenmegdöbbentőek lehetnek sokak szá-
mára, akik különösebb megfontolás nélkül hajlandóak vol-
tak elfogadni azokat a tanításokat, magyarázatokat, amelyek
az itt következő bibliai történetek kapcsán eddig napvilágot
láttak. Következzék tehát Dávid és Góliát, valamint az
ugyancsakmeglehetősen ismert zsidó hős, Sámson története
górcső alá véve!
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Dávid és Góliát másképpen

Ismét 4Ezra.5:52-55

„...Miért mások azok, akiket mostanában szültél, mint
azok, akiket azelőtt, miért kisebb termetűek?’ És ő vála-
szol majd neked, ‘Azok, akik az ifjúság erejéből születtek,
különböznek azoktól, akik az időskor ideje alatt születtek,
amikor az anyaméh meggyengül.’ Ezért vedd eszedbe azt
is, hogy te és a kortársaid kisebb termetűek vagytok az

előttetek élteknél, és azok, akik utánatok jönnek, kisebbek
lesznek nálatok, mivel olyan teremtéstől születnek, amely

már öregszik és elveszíti az ifjúság erejét.”

Nos kedves olvasóm, úgy nézem, jelen írásunknak ez
lesz a leginkább preferált idézete. Most egy olyan témáról
beszélek neked ismét, amely kapcsán rengeteg tanításban
volt részem az Úrtól, és amely kapcsán így rengeteg infor-
máció és meglátás birtokába jutottam. Ám, ettől függetle-
nül is szembesülnöm kellett a saját korlátaimmal. Azokkal,
amelyek – lévén jómagam is csupán esendő és korlátozott
értelmű emberi lény vagyok – meglehetősen erősen hatnak
esetemben is. Miről beszélek? Az emberi vakságról. Arról
a hályogról, amelyet kizárólag Isten, az Úr vehet le az em-
ber szeméről. Egy szellemi hályog ez, amely kivétel nélkül
minden földi ember tekintetét elhomályosítja, ám min-
denkinek más-más, különböző mértékben. Ami engem
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illet, tulajdonképpen viszonylag hamar eljutottam ahhoz a
felismeréshez, hogy az emberi történelemnek a mai, hiva-
talosan elfogadott és az iskolákban ma is oktatott verziója
teljes egészében szemenszedett hazugság. Tok-vonó, úgy,
ahogyan van. Egyetlen szó sem igaz belőle. Na jó, lehet,
hogy egy-kettő elvétve mégis, de ezek kizárólag az újkori
történelem egyes adataira vonatkozhatnak. Azokra, ame-
lyek ma is viszonylag könnyen ellenőrizhetőek. A háttér,
és az igazság azonban tökéletesen rejtve maradt a nagy
nyilvánosság számára. Ennek okait most nem tárgyalnám,
korai írásaimban meglehetősen sokat foglalkoztam ezek-
kel. Most csupán azért hoztam ismét szóba, hogy fejeze-
tünk tárgyával kapcsolatos meglátásaimat egy logikai lán-
colat szerves részeként tárhassam eléd. Először felismertem
tehát azt, hogy az evolúció darwini elmélete ezer sebből,
gyógyíthatatlan sérülésekből vérzik, így nyilvánvalóan rö-
videsen ki kell múlnia szegénynek. Ha azonban mindaz,
amit egykor tanítottak nekem, az ősrobbanás, az évmilli-
árdok, a galaktikus porból kialakuló ősóceánok, az ezekben
az ősóceánokban később véletlenül kialakult, a lötykölődő
aminosavakból spontán összeállt, maguktól életre kelt egy-
sejtűek, majd végül az ebből kialakult félmajom előember,
a barlanglakó neandervölgyi, a crô-magnoni ősember, az
ezeket év-százmilliókkal megelőző dinoszauruszok és még
sorolhatnámmind-mind hazugság, akkor mi az igazság? A
Biblia elég későn, életem derekán jutott a látókörömbe és
a kezembe. Tehát ebből fakadóan a biblikus teremtésver-
zió is. Ám, amikor azt megismertem, azonnal éreztem,
hogy a válasz ott rejlik a kezemben. Csak pontosan meg
kell értenem. A megértés azonban nem villámcsapássze-
rűen, hanem fokozatosan, egyre mélyebb és mélyebb ré-
tegek megismerésével, felfogásával érkezett. Így fordulha-
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tott elő az, hogy bár például a Szellemi Izráel című írásom
megszületésekor – ebben foglalkoztam a legnagyobb ter-
jedelemben és messze a legalaposabban fejezetünk lénye-
géhez kapcsolódó témakörrel – már igen sok máig
fenntartott, egyesek számára igencsak meghökkentő felis-
meréseimet leírtam, mégis alapvető fontosságú részletek
kerülték el a figyelmem. Ezeket a későbbi írásaimban ter-
mészetesen bemutattam, ám ettől függetlenül újra és újra
megismétlődni látszik ez a helyzet. De nézzük a konkré-
tumokat! Miről beszéltem oly kimerítő részletességgel a
Szellemi Izráel lapjain? Az ősemberről! Arról az emberről,
aki a valódi őse volt a ma élő emberiségnek. Arról, hogy ő
milyen világban élt és milyen körülmények között. Arról,
hogyan nézett ki ez az ember. Ádám, az ő felesége Éva és
az ő leszármazottaik. Bibliai, különböző „apokrif” iratok,
logikai érvek és nem utolsó sorban tények és dokumentu-
mok alapján azt jelentettem ki, hogy az „ősemberek” bi-
zony mind nagyok, mai szemmel nézve óriások voltak. Azt
állítottam és állítom tehát ma is, hogy Ádám úgy öt, Éva
pedig négy és fél méter magas lehetett. Bizony. Ebből fa-
kadóan pedig a gyermekeik is nyilván hasonlóak lehettek
hozzájuk. Anélkül, hogy elmélyednék a részletekben (is-
métlem, ezeket megismerheted elsősorban a Szellemi Izráel
c. munkámból) hadd fektessek le itt is néhány ezzel kap-
csolatos tényt! Ha a Biblia, a Jásár, a Jubileumok, egyszó-
val az Isten igazat beszél, akkor a világ, mindaz amit te is-
mersz, mindösszesen mintegy hatezer éves múltra tekint
vissza. Nincs kompromisszum, mint a hazug katolikus
próbálkozás, amely megpróbálja összemosni az evolúciót
az isteni teremtéssel! Vagy ez, vagy az! Ha a Biblia igaz, ak-
kor pedig az Isten által való egyszerre teremtés az igazság.
Ezt alapul véve, és egybevetve a megismerhető fizikai bi-
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zonyítékokkal, úgy mint az úgynevezett dinoszaurusz le-
letek, hatalmas ősemlősök csontvázai, hatalmas rovar-
fosszíliák, növényi lenyomatok, gigászi halak, kagylók, rá-
kok maradványai, lenyomatai, nem lehetett nem
meglátnom azt a logikus tényt, hogy ha abban az Isten ál-
tal ideálisnak teremtett ősvilágban kivétel nélkül minden
hatalmas volt, akkor az embernek is igazodnia kellett eh-
hez. Azt gondolom tehát, hogy ez több mint logikus,
mondhatni egészen nyilvánvaló. Különböző bizonyítékok
és írott dokumentumok alapján jutottam tehát arra a kö-
vetkeztetésre, hogy Ádám úgy öt méter magas, tökéletes
testtel és szervezettel bíró ember volt. Ő volt az ember pro-
totípusa. Olyan tiszta és erős génállománnyal bírt, amely-
ből egy egész faj genetikai torzulás nélkül kifejlődhetett. Ne
felejtsük el, hogy ebben az időben a földön minden együtt,
egymás mellett élt. Isten hat nap alatt mindent megte-
remtett ebben a teremtésben. Együtt élt ember, állat, „di-
noszaurusz” és minden egyéb lény olyan természeti felté-
telek és körülmények között, amelyeket ma el sem tudunk
képzelni. Ennyit az előzményekről. Tehát számomra az ige,
amelyet az 1Móz.6:4 olvasásakor megismerhetünk, mely
szerint

„Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még
azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek

leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama
hatalmasok, kik eleitől fogva híresneves emberek voltak.”

Nem lehet kérdés. Ez az igazság maga! Az Isten által
megnyilvánított igazság. Amire kissé feljebb utaltam, az
egyik hihetetlenül fontos részletet illető felismerés is ehhez
az igéhez kapcsolódik. Tehát az számomra nyilvánvaló
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volt, hogy óriások voltak abban az időben a földön. Ám –
mint az emberek döntő többsége, konkrétan mindenki,
akinek a véleményét ismerem, és aki egyáltalán képes el-
hinni azt, hogy az óriások egykor léteztek – magam is úgy
véltem, hogy óriások is „valának a földön” akkoriban. Ez
volt számomra is az alapértelmezett. Hiszen a mai ember
önmagából indul ki. Azt gondolja – hibásan –, hogy amit
ma lát, az mindig is legalább részben így volt. Nem! Ezért
nem értette meg a valós helyzetet a téma legtöbb kutatója
sem. Be kell vallanom, az enyémhez hasonló nézettel ez
ideig még nem találkoztam, pedig az annyira nyilvánvaló
és logikus, hogy egészen elképeszt a helyzet, miszerint ez
„éppen nekem jutott az eszembe”. Mindegy. Lényeg, hogy
ez történt. A döntő felismerés tehát abból született, hogy
egy a Forrás által adott felhívás hatására, végre egyszer
tiszta tudattal pontosan elolvastammit is beszél az írás. Azt
mondja, hogy „Az óriások valának a földön abban az idő-
ben...” Nem pedig azt, hogy óriások is... Nagy különbség.
Nagyon nagy. Mégsem veszi ezt észre senki. IMIT:

„Az óriások voltak a földön ama napokban és azután is,
midőn Isten fiai bementek az ember leányaihoz és ezek
szültek nekik; ezek azok a hősök, akik ősidőtől fogva

hírneves férfiak voltak.”

King James:

„There were giants in the earth in those days; and also
after that,”

Ebben minden általam ismert verzió egyet ért, de néz-
zük csak meg a SZIT verziót, amely itt egészen parádés:

81



„Óriások éltek akkor a földön (és később is), amikor az Is-
ten fiai az emberek lányaival összeházasodtak, és ezek
gyermekeket szültek nekik; ezek a régi idők híres hősei.”

Hol van az, hogy óriások is??? Mindenhol azt írja a Bib-
lia, minden fordítás szerint a Septuaginta és a Héber szö-
veg alapján (IMIT), hogy „az óriások éltek akkor a föl-
dön” !!!

Megjegyzem, magam is elég későn ébredtem e tárgyban.
Meglehetősen fontos részlet ez, mégsem látja senki. Mi a
tanulság ebből? Az, hogy az embereknek olyan prekon-
cepcióik vannak, amelyek képtelenné teszik őket a pontos
szövegértelmezésre, megértésre. Az én történetem is egé-
szen különleges, mint azt visszaolvashatod a Vakvilág
című írásom 146.oldalán. De van itt még egy érdekes do-
log ezzel kapcsolatban. Azt mondtam a Szellemi Izráel
című írás óriásokat tárgyaló fejezetében, hogy a Biblia
nem részletezi azokat a dolgokat, amelyek nyilvánvalóak.
Ezért nem írta le azt, hogy Ádámot Isten öt, Évát pedig
négy és fél méter magasnak teremtette. De akkor miért írta
le később mégis az írás a Genezisben, hogy „az óriások él-
tek akkor a földön”? Miért kellett ezt külön kijelenteni, ha
ez tényleg annyira nyilvánvaló volt mindenki számára? A
válasz egyszerű. Azért, mert amikor Jeruzsálemet a babi-
loniak elpusztították, e pusztítás során minden szent irat
megsemmisült. Amint írtam, Isten Ezsdrás (Ezra) próféta
által adta (diktálta) vissza mindazt az információt, amit ne-
künk, az utókor emberiségének szánt. Bár Ezsdrás korának
emberei még láthatták a nagyokat mind élve, mind a ma-
radványaikat, nekünk, a huszadik és a huszonegyedik szá-
zad emberének (de még a bennünket évszázadokkal meg-
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előzőknek is) az ő létezésükről a leghaloványabb fogal-
munk sem lehetett volna, ha az írások nem említenék
őket. De említik. Ám az, hogy ebből ki mennyit ért, már
más kérdés. Az információ azonban itt van (de még meny-
nyire), a többi az Úr dolga. Tehát a 4Ezra5:52-ben konk-
rétan elhangzik a kérdés, hogy miért lettek az emberek test-
méretük szerint kisebbek, mint régen? Emellett számos
igerész tanúskodik az óriások egykori létéről, tehát én, a
magam részéről eljutottam arra a meggyőződésre, hogy
amit feljebb és korábbi írásaimban leírtam, az maga az
igazság. Itt érkeztünk el fejezetünk lényegi részéhez. Ismét
csak egy hajnali, nagyon tiszta kapcsolat eredményeképpen
bukkant fel elmémben Dávid és Góliát esete. Nagyon ér-
dekes felidézni azt az emlékem, amely ezzel kapcsolatban
sokáig élt bennem. Voltak egyes részletek, amelyek zavar-
tak a történet teológusok, bibliakutatók, boldog-boldog-
talan által megfogalmazott, ám viszonylag egyöntetű tála-
lásában, de magam is elvesztem abban a részletben, hogy
Góliát bizony élt, létezett és vita nélkül óriás volt a mai em-
berhez képest. Itt tehát részemről is lezárult az ügy. Kive-
séztemGóliát adatait, méricskéltem a fegyverzete súlyát, el-
képzeltem magam előtt a filiszteus óriást és hüledeztem.
Ám egy pillanatig sem gondolkodtam azon, hogy ki állt va-
lójában szemben, ezzel a brutális harcossal, akitől az egész
Izráeli sereg rettegett. Nem gondolkodtam ezen, mint aho-
gyan – amint nézem – senki más sem. Simán beszoptam
azokat az ostoba szaloncukrokat én is, amelyeket elém ló-
gattak az okosok. Zselés? Ú, akkor azt szeretem és megka-
jáltam. El voltam azzal bőven, hogy ez a Góliát mekkora
egy brutális barma lehetett az Istennek, és ezt rágcsáltam,
csócsáltam, elemeztem. Meg sem fordult a fejemben az,
amit később Forrás odadörgölt az orrom alá. De itt még
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nem tartunk. Azt mondtam, hogy bár úgy véltem, átlátom
az esetet, azért mégis voltak egyes részletek, amelyek pisz-
káltak, zavartak, nem illettek a képbe. Úgy jártam, mint
Kálámbó. Tudod, van egy sztori, amelyet mindenki elfo-
gad, így hát te is, de azért valahol mélyen birizgál valami,
nem hagy nyugodni az ügyben. Érdekes módon nagyon za-
vart Dávid életének legcsúnyább ismert esete, amikor előre
megfontolt, aljas szándékkal a halálba küldi a hitteus (het-
tita) Uriást, Betsábé férjét azért, hogy akadály nélkül meg-
szerezhesse magának a kiszemelt asszonyt. De itt nem az
eset gusztustalanságára célzok (persze az is nagyon za-
vart), hanem arra, hogy Uriást óriásnak, nagy testűnek
éreztem. Ez a jó szó, hogy éreztem, mert erre egyéb bizo-
nyítékom egyáltalán nem volt és ma sincsen. Egyszerűen
ezt éreztem és érzem ma is. Ebből fakadóan pedig az asz-
szonyt, Betsábét is nagynak gondoltam, hiszen egy nagy
ember mit kezdene egy makett nővel, akkorával, amekko-
rák ma vagyunk? Persze tudunk efféle játszadozásokról
azóta (16.kép.) Itt persze a hivatalos magyarázat szerint
Isist és Hóruszt látjuk, de aki lát nem csak néz, az mást is
megláthat e képek kapcsán), de itt nyilvánvalóan nem ez
volt a helyzet. Dávid komolyan akarta az Uriás asszonyát.
De ha Uriás és Betsábé nagy volt, akkor mit akart tőle Dá-
vid, akiről tudható, hogy „kicsi” volt, hiszen a Góliáttal való
esete meglehetősen szemléletesen tárgyalt és illusztrált a
szakirodalomban. Ez a rész tehát nálam nagyon nem állt
össze. Eddig. De még mindig nem tartunk itt. Tehát nem
állt össze a matek. Annak ellenére, hogy Uriást nagynak
éreztem, úgy tűnt, hogy erről szó sincs. Semmi sem utalt
erre, hát ezt a szálat nem erőltettem tovább. Volt bőven ér-
dekesség és további felfedezni való, hát elengedtem a témát
és más vizekre eveztem. Azután eljött az a hajnal. A sze-
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meim ismét felnyíltak és megindultak a gondolataim. „Ol-
vasd el fiam, hogy pontosan mit ír az írás!” Már megint a
szokásos figyelmeztetés. Hát nézzük meg! 1Sám.17:33
Károli

„Saul pedig monda Dávidnak: Nem mehetsz te e Filiszteus
ellen, hogy vele megvívj, mert te gyermek vagy, ő pedig

ifjúságától fogva hadakozó férfi vala.”

Hát, ez bizony nem nyert. Ha ebből akartam kiokos-
kodni valamit, akkor nyugodtan felhagyhatok a próbál-
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kozással. Ám engem nem ilyen fából faragtak. Ha van más
lehetőség, nézzük csak meg azokat is! Mit írtak például a
zsidók erről az esetről? 1Sám17:33 IMIT

„Szólt Sául Dávidhoz: Nem mehetsz a filiszteus ellen, hogy
harcolj vele, mert te fiatal vagy, ő pedig harc, embere fiatal

kora óta.”

Hohó! Hogy is van ez? Nem gyermek, hanem fiatal?
Hm! Nézzük csak meg a többi verziót is! A magyar fordí-
tások többségükben a gyermek verziót adják az egy, Ma-
gyar Bibliatársulat (RUF) verziója kivételével, amely
ugyancsak a zsidó fordítás szerinti „fiatal” fordítást hozza.
Érdekes! Azt ugye elsőre látjuk, hogy a gyermek és a fiatal
(ember) között elég nagy a különbség. Hiszen a gyermek
az gyermek, nincs mese, de a fiatal az lehet akár meglett
embernyi méretű ifjú ember is. Íme egy újabb bizonyíték
a mocskos kis trükközésekre, amellyel tökéletesen tévútra
vezetik a gyanútlan olvasókat. Ha azt olvasod, hogy „gyer-
mek” akkor az elmédben egy mai gyermek képe fog fel-
bukkanni. Nyilván nem egy hatévesé, de úgy vélem, a leg-
több mai embernek, aki elolvassa például a Károli-féle
csúsztatást, egy 12-14 éves forma „fiúcska” fog felbuk-
kanni az agyában szembe állítva egy mázsányi hadi cuccba,
talpig vasba öltözött három és fél méteres óriással, akitől
egy komplett sereg tele gatyával remegett. Mint több ízben
írtam, meglehetősen vizuális típus vagyok, ezért – bár jó-
val később, mint illett volna – de analitikus módonmagam
elé idéztem a jelenetet. Alább visszatérünk erre. Most te-
hát ott tartunk, hogy felfedeztük a hazugságot, amely az
írásokban felbukkan tárgyunk kapcsán. Mit tegyünk? Néz-
zük meg, mit hoz itt a görög írás! A görögben ez a szó áll:
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„παιδάριον”. Nos, a katolikus szószedet erre „fiúcskát”,
„kisfiút” ad meg. Ám például az online fordító ugyanerre
a szóra kizárólag a „legény” jelentést adja meg. Igaz, ami
igaz, nagyon nem mindegy. Valaki itt szándékkal, komo-
lyan hazudik. Nos, mivel alakulni látszik valami, nézzük
csak meg közelebbről, mit is hoz a Biblia Dávidról! Talán
közelebb jutunk az igazsághoz. Dávid nevével először az
1Sám.16:13-ban találkozunk érdemben, amikor is a próféta
Sámuel az Úr parancsát követve felkeresi Isait, Dávid ap-
ját, hogy megtekintse a fiait, hiszen az Úr kijelentette neki,
hogy közülük választott új királyt Izráelnek a bukott Saul
helyett. Már itt van egy igen érdekes igerész, ahol szóba ke-
rül a testméret. 1Sám.16:6-7 Károli

„Mikor pedig bemenének, meglátta Eliábot, és gondolá:
Bizony az Úr előtt van az ő felkentje! Az Úr azonban

monda Sámuelnek: Ne nézd az ő külsőjét, se termetének
nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi,
a mit az ember; mert az ember azt nézi, a mi szeme előtt

van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.”

A zsidó írás még egyértelműbb itt: 1Sám.16:7 IMIT

„És szólt az Örökkévaló Sámuelhez: Ne tekints ábrázatára
és termetének magasvoltára, mert megvetem őt; mert nem
úgy, amint az ember néz, – mert az ember a szemre néz, az

Örökkévaló pedig a szívre néz.”

Itt tehát azt látjuk, hogy a próféta meglát egy ifjút, aki-
nek a testméretei lenyűgözik őt, amelynek okán pedig
azonnal azt gondolja, hogy az Isten választottját látja. Na
mármost! Szerinted ez az ember mondjuk két méteres
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volt, ezzel nyűgözte le Sámuelt, aki nyilván látott Krisztus
előtt bő ezer évvel valódi nagyokat is? Nem gondolnám. Jó-
val inkább azt gondolom, hogy Eliáb, Isai legidősebb fia
még Sámuel szemében is lenyűgözően nagy volt. Mielőtt
továbbmennénk, tekintsük át röviden a kort, amelyben já-
runk! Dávid Krisztus előtt nagyjából ezer évvel élt, azaz
Mózes után körülbelül háromszáz évvel. Azt pedig pon-
tosan tudjuk, hogy Mózes és utána Józsué idején, aki Dá-
vidot már szinte csak egy-két generációval előzi meg, még
bőven éltek a nagyok a világban. Ilyen volt a filiszteus Gó-
liát is. Ugye az 1Móz.6:4-ben megismert kijelentés azt
tárja elénk, hogy eredendően (csak) óriások éltek a földön
„sőt még az után is”. Mi után? Az özönvíz után, amely so-
rán Isten kipusztította a nefilimet a világból. De miután
Noé és az egész családja is az eredeti génállományú (nagy)
embertípus volt, ezért az új világ, – ez, amelyben ma élünk
– is velük, az eredeti emberi fajjal indult. Amint feljebb is
olvashattad, így tűnhettek tehát fel az „óriások” az özön-
víz után is. A tévedés abban van sokak részéről, hogy a ne-
filimet keresik az özönvíz utáni óriásokban is nem tudván,
hogy amint az Istennek célja volt, ezek egytől-egyig való-
ban kimúltak. A zavart az okozza a kutatók fejében, hogy
nem jönnek rá, fogalmuk sincs arról, hogy az ősvilág em-
bere, az eredeti, a prototípus nem egy ilyen törpe, gnóm
makett volt, mint amit ma ismerünk emberként. A kuta-
tók abból indulnak ki – hibásan – hogy az ember mindig
is ilyen és ekkora volt. Sokszor írtam: hibás kiindulópont
kizárólag hibás következtetéshez vezethet. Ennyire egy-
szerű a helyzet. Tehát Noé, és a közvetlen leszármazottak
– úgy vélem egészen Ábrahámig, Izmáelen és Izsákon ke-
resztül Ézsauig és Jákobig – kizárólag nagyok voltak. Ám
megjelent a mai ember is a színen. Itt van tehát ugyanez az
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állítás, Isten választott prófétájának szájából. Felbukkant a
mai méretű ember az őstípus mellett és egyre inkább lát-
szott, hogy előbb-utóbb – amint az igében is olvashatjuk
– teljesen át is veszi majd annak helyét a világban. A kér-
dés már csak az volt, hogy mikor? Eredetileg úgy véltem,
hogy az életkor és a testméret csökkenése analóg. Ma is ezt
gondolom, ám finomítanék ezen az elgondoláson. Láthat-
juk az írásokból, hogy Noé túlélve az özönvizet 950 évet élt.
A következő lépcső az a generáció (Nimród, Arpaksad, Se-
lah, Héber) akik esetében ez az élethossz nagyjából a fel-
ére csökkent. Az őket követő generációk esetében ismét fe-
leződött nagyjából az életkor. Ennek a generációnak voltak
a tagjai például Péleg, Reu és Sérug, akiknek még kétszáz-
harminc-kétszáznegyven év volt az életidejük. Innen már
viszonylag gyorsan jutunk el Ábrahámon (175 év), az ő
fián Izsákon és unokáján Jákobon (Izráelen) keresztül a ti-
zenkét törzsnek nevet adó fiakig, akik életideje már beállt
a mai szintre. Jákob fiának Józsefnek az életciklusa már
„csak” száztíz esztendő volt. Azt láthatjuk tehát, hogy re-
latíve igen gyorsan, néhány évszázad alatt egy teljesen új –
Isten rendelésének megfelelő – úgy 120 esztendőben ma-
ximalizált életciklussal bíró ember jelent meg a földön.
1Móz.6:3 Károli

„És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az
emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz

esztendő.”

Istennek ez a határozata kronológiailag Noé életének öt-
századik éve körül hangzott el, gyakorlatilag közvetlenül az
özönvíz előtt, így nyilván már az özönvíz utáni világ em-
beriségére vonatkozott. Azt látjuk tehát, hogy ez az emberi
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életkornak mintegy tizedére való csökkenése relatíve igen
gyorsan be is következett.

Ám a testméret csökkenése, bár követte az életkor csök-
kenését, nem volt ennyire gyors és általános. Amint feljebb
is írtam úgy vélem, hogy voltak egyes törzsek, családok,
ahol jóval tovább fennmaradt az eredeti génállomány,
mint más területeken és emberek esetében. Most tehát
elég annyi, hogy Dávid idején még együtt, egymás mellett
élt a két embertípus és a keverékeik. Úgy vélem, ekkorra
(Krisztus előtt ezer évvel) a valódi (tiszta vérű) nagyok már
egyáltalán nem léteztek, tehát az öt méter körüli testma-
gasság nem, vagy csak nagyon elvétve volt már jelen, de a
Góliáth méretű (3,5 méter magasságú) emberek még bő-
ven fellelhetőek voltak. ÁmMózes idején, tehát alig három
évszázaddal e kort megelőzően még bőséggel éltek a négy
és öt méter közötti emberek. Ilyen volt például Óg, Básán
királya, akinek hírét az utolsó valódi nagyként írja le a Bib-
lia. 5Móz.3:11 Károli

„Mert egyedül Óg, Básánnak királya maradt meg az
óriások maradéka közül. Ímé az ő ágya vas-ágy, nemde

Rabbátban az Ammon fiainál van-é? Kilencz sing
a hosszasága és négy sing a szélessége, férfi könyök szerint.”

A sing (könyök) nem egy túl egzakt mértékegység mai
szemmel nézve. Van belőle régi, új, ilyen-olyan. Ezek kö-
zött pedig akár 20 centiméter eltérés is lehetséges, amely
differencia egy kilences szorzóval már komoly tétel, ha egy
ember magasságáról van szó. Átlagosan vehetünk mond-
juk fél métert egy könyökre, de lehetett ez nyugodtan hat-
van centiméter is. Ógnak az ágya tehát úgy 4,5 x 2 méter
és 5,4 x 2,4 méter között volt. Ez azt feltételezi, hogy Óg
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maga minimum négy méter magas lehetett, de simán le-
hetett ennél sokkal magasabb, akár öt méteres is. Ugyan-
ekkora lehetett még Szihon, az emoreusok királya. Kirjáth-
Arba, Anák, Sésai, Achimán, Tálmai is. Az pedig
nyilvánvaló, hogy ameddig a két embertípus egymás mel-
lett élt, addig a nagyok adták az uralkodói réteget, hiszen
az elképzelhetetlen – különösen ismerve a nagyok vad ter-
mészetét –, hogy egy kis testméretű királynak behódolt
volna egy óriás abban a világban, ahol az erő volt a legfőbb
érv vitás esetekben. Ugye emlékszünk, Nimród hogyan
„intézte el” az Ábrahámnak vélt csecsemőt, amelyet Terah,
Ábrahám apja hozott elé? Egyszerűen megfogta a két lá-
bánál, és földhöz csapta a fejét a csecsemőnek. Majd elé-
gedetten elment a dolgára. Így mentek a dolgok akkoriban.
Nos, a kor e rövid áttekintése után ismét kanyarodjunk
vissza történetünk fő szálához! Sámuel tehát az Úr felszó-
lítására felkeresi Isait, lévén az Úr Isai fiai közül választott
új királyt Izráel számára. Sámuel meglátja Eliábot, és an-
nak lenyűgöző termete láttán úgy véli, a választottat látja.
Ekkor Isten megfeddi azzal, hogy számára nem a méret a
lényeg, hanem az, ami a szívben van. Ekkor következik el
az 1Sám.16:7-benmegismert jelenet Károli és IMIT szerint:

„Az Úr azonban monda Sámuelnek: Ne nézd az ő külsőjét,
se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr
nem azt nézi, a mit az ember; mert az ember azt nézi, a mi

szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.”

„És szólt az Örökkévaló Sámuelhez: Ne tekints ábrázatára
és termetének magasvoltára, mert megvetem őt; mert nem
úgy, amint az ember néz, – mert az ember a szemre néz, az

Örökkévaló pedig a szívre néz.”
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Sámuel pedig hallgatva Isten szavára ezt mondja Isainak
1Sám.16:11 Károli és IMIT:

„Akkor monda Sámuel Isainak: Mind itt vannak-é már az
ifjak? Ő pedig felele: Hátra van még a kisebbik, és ímé

ő a juhokat őrzi. És monda Sámuel Isainak: Küldj el, és ho-
zasd ide őt, mert addig nem fogunk leülni, míg ő ide

nem jön.”

„Ekkor szólt Sámuel Jísájhoz: Vége-e már az ifjaknak?
Mondta: Még hátra van a legkisebb s íme, a juhokat

legelteti. És szólt Sámuel Jísájhoz: Küldj el és hozasd őt,
mert nem ülünk asztalhoz, míg ide nem jött „

Itt ugye azzal az érdekes helyzettel állunk szemben,
hogy bár a Károli-féle írás sem hazudik, mégis erősen
megvezethet. Az ember elolvassa ezt és az rögzül a tuda-
tában, hogy „Dávid a kisebbik”. Ennyi. Dehogy fog itt va-
laki egy nagy emberre gondolni. „Gyermek, fiúcska, ki-
sebbik” ezek nem kifejezetten azok a jelzők, amelyekkel egy
óriást jellemeznénk, írnánk le manapság ugye? Ám a zsidó
írás itt is sokkal pontosabban fogalmaz, ha valaki veszi a fá-
radtságot, hogy megnézze azt is. Ott azt olvashatjuk, hogy
Dávid a legkisebb a fiúk közül, azaz a legfiatalabb. De ha
még a méretre asszociál is az olvasó, abban az esetben is
nagyon nemmindegy, hogy Dávid mihez képest volt a leg-
kisebb? Ha mondjuk Dávid bátyja 3,5 méteres volt, ahhoz
képest a mondjuk 3 méteres Dávid valóban kicsinek tűn-
hetett. Az írás tehát ebben a formájában nem hazudik, de
nagyon megvezet. Gondolhatunk tehát arra, hogy itt va-
lóban a testméretről beszél az írás egészen addig, amíg el
nem olvassuk a Septuagintát ugyanitt:
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„És szólt Sámuel Izájhoz, elfogytak az fiúcskák és mondta
ím az kicsi még legeltet”

A görög szövegben a „kicsi” szónál a „μικρὸς” szó sze-
repel, amelyet a katolikusok által mellékelt szószedet ki-
zárólag „kicsi”-nek fordít. Ugyanezt az online fordító ki-
zárólag „kis”-ként fordítja. Jó lenne tudni görögül...
Megnéztemmég egy harmadik online fordító szerint is, ér-
dekes módon ott is kizárólag a „kis” szó szerepel, mint ma-
gyar jelentés. Az mindenesetre pontosan kiderül a szö-
vegből, hogy testmérettől függetlenül nem csak Dávid a
„fiúcska” Sámuel szájában, hanem Isai összes gyermeke,
ideértve a Sámuelt magas termetével lenyűgöző Eliáb „fi-
úcskát” is. Következzék most az 1Sám.17:13-14 először el-
torzítva a Károliban, majd helyesen a zsidó írásban:

„És Isainak három idősebbik fia Saullal elment
a háborúba. Az ő három fiának pedig, a kik a háborúba

menének, ezek valának neveik: az idősebbik Eliáb,
a második Abinádáb és a harmadik Samma. És Dávid volt
a legkisebbik. Mikor pedig a három idősebb elment Saul

után”

„És elment Jísájnak három idősebb fia, elmentek Sául után
a háborúba; neve pedig azon három fiának, kik a háborúba

mentek: Elíáb az elsőszülött, másodszülöttje Abínádáb,
s a harmadik Samma. Dávid pedig a legfiatalabb volt;

a három idősebb elment volt Sául után”

Erről beszélek. Úgy is lehet hazudni, hogy nem hazu-
dunk, csupán nem vagyunk egyértelműek. Nos, ha így, ha
úgy, a lényeget tekintve eddig azt láthatjuk, hogy Dávid
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bátyjai „magas termetűek” azaz nagyok voltak. Ebből lo-
gikusan következik az, hogy Dávid sem lehetett törpe an-
nak ellenére, hogy valóban lehetett termetre is a legkisebb
testvérei között. Mondjuk ez ma sincsen másképpen. Ál-
talában egy család gyermekei közül, ameddig azok el nem
érik teljes fejlettségüket, a legidősebb gyermek a legna-
gyobb testméretű és a legfiatalabb a legkisebb. Elég logikus,
hogy Isai családjában sem volt ez másképpen. Ám – még
egyszer kiemelném – ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a
legifjabb „kicsi” volt. De nézzük tovább a történetet! Saul
tehát a bukott király szenved az Isten által ráküldött go-
nosz szellemtől. (Hű, már megint miket ír itt a Biblia)
Ezért Saulnak azt tanácsolják, hogy keressen valakit, aki ké-
pes elűzni mellőle ezt a gonosz erőt. És mit tesz Isten, Saul
rátalál Dávidra. ‘1Sám.16:14-19 Károli

„És az Úrnak lelke eltávozék Saultól, és gonosz lélek kezdé
gyötörni őt, mely az Úrtól küldetett. És mondának Saul
szolgái néki: Ímé most az Istentől küldött gonosz lélek

gyötör téged! Parancsoljon azért a mi urunk szolgáidnak,
kik körülötted vannak, hogy keressenek olyan embert, a ki
tudja a hárfát pengetni, és mikor az Istentől küldött gonosz
lélek reád jön, pengesse kezével, hogy te megkönnyebbülj.

És monda Saul az ő szolgáinak: Keressetek tehát számomra
olyan embert, a ki jól tud hárfázni, és hozzátok el hozzám.
Akkor felele egy a szolgák közül, és monda: Ímé én láttam

a Bethlehemben lakó Isainak egyik fiát, a ki tud
hárfázni, a ki erős vitéz és hadakozó férfiú, értelmes és
szép ember, és az Úr vele van. Követeket külde azért Saul

Isaihoz, és monda: Küldd hozzám a fiadat, Dávidot,
ki a juhok mellett van.”
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Hm-hm! A „fiúcska”, a „kicsi” itt már „erős vitéz és ha-
dakozó férfiú”. Értelmes, szép ember. Nem pedig gyermek
és törpe. Itt ugye egyértelmű, hogy Dávidról van szó, hi-
szen Saul e tanács hatására név szerint kéreti őt. De nézzük
csak meg, hogy mit hoz a többi Septuaginta átirat? Neo-
vulgáta és Szent István Társulat 1Sám.16:18

„Megszólalt ekkor egyik legénye és azt mondta: „Íme, én
láttam, hogy a betlehemi Izáj egyik fia jól tudja pengetni
a lantot, hozzá nagy erejű vitéz, hadra termett ember,

értelmes szavú, szép férfi, s az Úr is vele van.”

„Az egyik szolga vette át a szót, s azt mondta: „Nézzétek,
én ismerem Betlehemben Izájnak az egyik fiát, aki tud
hárfázni és bátor, harcra termett férfi, jól tud beszélni,

szép termetű, és vele van az Úr.”

Lám-lám, milyen szépen cseperedik ez a Dávid kicsi fi-
úcska. Ám a történet ezután lesz csak igazán érdekes. A fi-
liszteusok megtámadják Izráelt és Saul hadba vonul elle-
nük. Ám meglátva a filiszteus sereget és az őket negyven
napon át minden reggel és este gyalázó Góliátot, alaposan
inukba száll a zsidók bátorsága. Ekkor Isai elküldi Dávidot,
hogy élelmet vigyen a katonáskodó bátyjainak, aki amikor
ott van, meghallja a gyalázkodó Góliát beszédét, amely fel-
háborítja őt és elhatározza, hogy Isten segítségével és ne-
vének védelmében leszámol az óriással. Ez a beszéd Saul
fülébe jut, aki ekkor magához hívatja Dávidot, amely a Ká-
roli ismét csak erősen csúsztatott verziója szerint így tör-
ténik 1Sám.17:33 Károli

„Saul pedig monda Dávidnak: Nem mehetsz te e Filiszteus
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ellen, hogy vele megvívj, mert te gyermek vagy, ő pedig
ifjúságától fogva hadakozó férfi vala.”

Most attól tekintsünk el, hogy ugyanennek a Károlinak
a korábbi lapjain (1Sám.16:18) olvashattuk már az itt ismét
gyermeknek titulált Dávidról azt, hogy „erős vitéz és ha-
dakozó férfiú”. A Károli már itt lebuktatja önmagát, ha va-
laki odafigyel arra, amit olvas. De van itt más is. Látnunk
kell, hogy Saul még ebben a torz verzióban sem a testmé-
ret jelentős eltérésére, hanem a korkülönbségre apellál,
amikor inti Dávidot az elhatározásával kapcsolatban, de
nézzük mit hoz ugyanitt a zsidó írás:

„Szólt Sául Dávidhoz: Nem mehetsz a filiszteus ellen, hogy
harcolj vele, mert te fiatal vagy, ő pedig harc, embere fiatal

kora óta.”

És ugyanez a csúsztatási kísérlet figyelhető meg az
1Sám.17:58-ban. Károli majd IMIT

És monda néki Saul: Ki fia vagy te, oh gyermek? Dávid
pedig felele: A te szolgádnak, a Bethlehemből

való Isainak a fia vagyok.

És szólt hozzá Sául: Kinek a fia vagy te ifjú? Mondta Dá-
vid: Szolgádnak, a Bét-Léchembeli Jisájnak a fia.

Hát, bizony itt van az igazság! Dávid, nem kicsike Gó-
liáthoz képest, nem gyermek vagy fiúcska, csupán fiatal és
harci képességeit tekintve rutintalan. Ez derül ki valójában
az írásokból, ha nem dőlünk be automatikusan azoknak a
történeteknek, amelyekkel oly sokáig mosták az agyunkat.
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AMagyar Bibliatársulat fordítása is az igazságot tükrözi ez-
zel kapcsolatban:

„De Saul ezt mondta Dávidnak: Nem mehetsz el, hogy
megvívj ezzel a filiszteussal, mert még fiatal vagy, ő pedig

harchoz szokott ember ifjúkora óta.”

És itt érkeztünk el ahhoz a pillanathoz, hogy értelmes,
józan ember, ne pedig vakhitű, bamba ló módjára tekint-
sünk rá a jelen helyzetre. A filiszteusok serege előtt áll Gó-
liát a maga három és fél méteres testével, páncélban, teljes
fegyverzetben, élet-halál közdelemre felkészülve. Ugyan
nem ideges, hiszen már hetek óta gyalázza a zsidókat és en-
nek ellenére senki nem mer kiállni ellene. Még a „magas
termetű” Eliáb, a nyilván ugyancsak nagy Saul király, an-
nak fiai és a többi bajnok sem. Nézzük csak meg, mit is
mond Saulról az írás? 1Sám.9:2 Károli:

„És volt néki egy Saul nevű fia, ifjú és szép; ő nála Izráel
fiai közül senki sem volt szebb; vállától felfelé magasabb

vala az egész népnél.”

Milyen érdekes véletlen.... Na, de menjünk tovább! Ott
tartunk tehát, hogy az összes izraelita bajnoknak inába
szállt a bátorsága, nem úgy Dávidnak, aki kiáll Góliát elé.
Ekkor következik az alábbi jelenet. 1Sám.17:41-45 Károli

„Akkor elindult a Filiszteus is, és Dávidhoz közeledék, az
az ember pedig, a ki a paizsát hordozza, előtte vala. Mikor

pedig oda tekinte a Filiszteus, és meglátta Dávidot,
megvetette őt, mert ifjú volt és piros, egyszersmind szép te-
kintetű. És monda a Filiszteus Dávidnak: Eb vagyok-é én,
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hogy te bottal jössz reám? És szidalmazá a Filiszteus
Dávidot Istenével együtt. Monda továbbá a Filiszteus

Dávidnak: Jőjj ide hozzám, hogy testedet az égi madarak-
nak és a mezei vadaknak adjam. Dávid pedig monda

a Filiszteusnak: Te karddal, dárdával és paizszsal jössz elle-
nem, én pedig a Seregek Urának, Izráel seregei Istenének

nevében megyek ellened, a kit te gyalázattal illetél.”

Mit látunk itt? Először is képzeljük el azt a jelenetet,
amellyel eddig etettek bennünket! Tehát áll Góliát, és Is-
tent, valamint a zsidókat szidalmazva várja, hogy odaáll-
jon elé valaki, akit végre agyonüthet. Kicsit unja már a
helyzetet, hiszen több mint negyven napja nem történik
semmi. Erre egyszer csak megjelenik az ifjú Dávid és kiáll
vele szemben. Na mármost! Ha a mese, amivel e történet
kapcsán etetik a hálás közönséget igaz lenne, akkor itt mi
történne reálisan? Góliát rögtön dobna egy hátast a röhö-
géstől, de minimum „beszólna” Dávidnak, hogy mit akarsz
itt te kis paprikajancsi? Elhagytad a játékkardod, vagy mit
keresel itt? Menj haza anyukádhoz kisöcsém amíg teheted!
Valami ilyesmi a realitás nem? Gondold el, hogy egy mai
felnőtt férfi elé, aki úgy 190 centi és egy mázsa, kiáll egy
gyerek, (legyen kamasz) és azt mondja neki, hogy „most ki-
csinállak tata”. Szerinted? Mert Dávid ezt mondja az
1Sám.17:46 szerint:

„A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged,
és fejedet levágom rólad. A Filiszteusok seregének tetemét
pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni

a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van
Izráelnek Istene.”
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Ha a történet – miszerint itt Dávid egy gyermek, Góli-
áthoz képest meg egyenesen egy kis törpe – igaz lenne, egé-
szen bizonyosan nem a Biblia által leírt párbeszéd zajlott
volna le közöttük. Amikor a filiszteus óriás megpillantja
Dávidot, nem felröhög – ami a logikus következmény
lenne a habos mese alapján –, hanem az látszik, hogy ko-
molyan veszi Dávidot. Ezt mondja neki:

„És monda a Filiszteus Dávidnak: Eb vagyok-é én, hogy
te bottal jössz reám? És szidalmazá a Filiszteus Dávidot
Istenével együtt. Monda továbbá a Filiszteus Dávidnak:

Jőjj ide hozzám, hogy testedet az égi madaraknak és
a mezei vadaknak adjam.”

Egyáltalán nem az a reakciója Góliátnak, ami a mese
alapján logikus lenne. Sértegeti, de kritikaként kizárólag a
fegyverzetét „bottal jössz reám?” szólja meg. Nem sokkal
nyilvánvalóbb lenne, ha Dávid a derekáig sem vagy csupán
addig érne, hogy akkor a méretét szólná le elsőként? Sze-
rintem ez nyilvánvaló. De ilyesmi eszébe sem jut Góliátnak.
Bizony. Még a Károliban is az áll, hogy „megveté őt mert
szép volt és ifjú”. Nem kicsi vagy gyermek. Hiába, a Károli
is folyamatosan elárulja magát, hiszen a hazugot könnyebb
utolérni mint a sánta kutyát. Az egész Bibliát nem lehet
átírni és meghamisítani. Akkor kell írni egy másikat he-
lyette és elnevezni Koránnak. Tehát Dávid kiáll az óriás el-
len és megfenyegeti, hogy levágja a fejét. Amit nem mel-
lékesen kevéssel ezután valóban meg is tesz. Ismét csak: na
mármost! Nem tudom, kinek miféle tapasztalatai vannak
a nyakazás terén, nekem nem sok. Ám például két gyer-
mekemnek vágtam el az ujjnyi vastag köldökzsinórját és
mondhatom, döbbenetesen kemény ellenállást tanúsított
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e szerv mindkét esetben. És ez, csupán egy ujjnyi vastag kis
zsinór. Mi lehet ez Góliát nyakához képest? Izmok, csigo-
lyák, erek. Dávid „gyerek-fiúcska” meg csak úgy lenyisz-
szantotta... Nem is akárhogyan. 1Sám.17.48-51 Károli:

„És mikor a Filiszteus felkészült, és elindult, és Dávid felé
közeledék: Dávid is sietett és futott a viadalra a Filiszteus
elé. És Dávid benyúlt kezével a tarisznyába és kivett onnan
egy követ, és elhajítván, homlokán találta a Filiszteust, úgy,
hogy a kő homlokába mélyede, és arczczal a földre esék. Így
Dávid erősebb volt a Filiszteusnál, parittyával és kővel. És
levágta a Filiszteust és megölte őt, pedig kard nem is vala

a Dávid kezében. És oda futott Dávid, és reá állott
a Filiszteusra, és vevé annak kardját, kirántotta
hüvelyéből, és megölé őt és fejét azzal levágta.

A Filiszteusok pedig a mint meglátták, hogy az ő hősük
meghalt, megfutamodának.”

A gyermek tehát, a fiúcska, miután Isten segedelmével
homlokon durrantja az óriást egy kővel, rá áll az óriásra,
veszi annak kardját „kirántva azt hüvelyéből” (mint egy
bugylibicskát) majd levágja az óriás fejét. Nyissz! Hm.
Erős gyermek lehetett ez a Dávid kicsi fiúcska. Jól kiku-
pálódott a juhok őrzése közben. Mesélte is Saulnak, mielőtt
megölte volna a filiszteus óriást, hogy volt már néhány ka-
lamajka a mezőn is. Ezt csak azért mondta, mert a király
kétségbe vonta harci képességeit. De nézzük csak, mit is
mondott Saul a „kicsi gyermek-fiúcska” Dávidnak, és ő pe-
dig mit is válaszolt erre pontosan? 1Sám.17:33-38 Károli:

„Saul pedig monda Dávidnak: Nem mehetsz te e Filiszteus
ellen, hogy vele megvívj, mert te gyermek vagy, ő pedig
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ifjúságától fogva hadakozó férfi vala. És felele Dávid Saul-
nak: Pásztor volt a te szolgád, atyjának juhai mellett;
és ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy
bárányt a nyáj közül: Elmentem utána és levágtam,

és kiszabadítám szájából; ha pedig ellenem támadott:
megragadtam szakálánál fogva, és levágtam és megöltem
őt. A te szolgád mind az oroszlánt, mind a medvét megölte:

Úgy lesz azért e körülmetéletlen Filiszteus is, mint azok
közül egy, mert gyalázattal illeté az élő Istennek seregét. És
monda Dávid: Az Úr, a ki megszabadított engem az orosz-
lánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem
e Filiszteusnak kezéből is. Akkor monda Saul Dávidnak:

Eredj el, és az Úr legyen veled!És felöltözteté Saul Dávidot
a maga harczi ruhájába; rézsisakot tett a fejére, és

felöltözteté őt pánczélba.”

Hm! Itt valami tévedés lehet. A kicsi gyermek-fiúcska
őrzi a juhokat, eddig rendben van. Aztán jön a medve vagy
az oroszlán és elvisz egy juhot. Rendben van. A kicsi gyer-
mek-fiúcska erre utána ered és levágja (?!) Kiszabadítja a
juhot a szájukból, az oroszlánnak megragadja a szakállát és
annál fogva levágja azt, mint egy kutyát? Hűha! Nézzük
csak meg gyorsan a zsidó írást! 1Sám.17.35-36 IMIT

„akkor utána indultam, leütöttem és kiragadtam
szájából; de rámtámadt, akkor megfogtam a szakállán,

leütöttem és megöltem. Az oroszlánt is, a medvét is
leütötte szolgád; olyan lesz majd ez a körülmetéletlen
filiszteus, mint azok közül egyik, mert gyalázta az élő

Istennek hadsorait.”

Hű! Ez még cifrább! Leütötte az oroszlánt meg a med-
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vét? Hát milyen óvodába járt ez a gyerek? Nem szeretnék
összefutni vele egy félreeső játszótéren. Add ide a labdádat,
vagy leütlek mint a medvét múlt héten a réten! Vagy az
oroszlán és a medve volt makett, vagy a gyermek nem
olyan volt, mint a maiak. Minden esetre igen érdekes fej-
lemények ezek. És mindjárt a „gyermekes” csúsztatás után
közvetlenül. Persze, az emberek, még ha el is olvassák e so-
rokat, elintézik a dolgot annyival, hogy „hát persze, hiszen
Isten segített neki”. Hát persze, hiszen Isten segíti a vá-
lasztottakat. Na de azért egy oroszlánt, medvét leütni még
úgy sem kis teljesítmény ugye. És mindezeket rutinszerűen.
Ugye „ha eljött az oroszlán és a medve”. Azaz, amikor ép-
pen úgy esett... Egy mai méretű embernek ehhez a telje-
sítményhez valóban igen nagy isteni segítségre lenne szük-
sége. De van itt más érdekesség is. Az ütközet előtt az
óriási termetű Saul, aki „magasabb vala egész népénél”, rá-
adja a saját harci öltözékét, sisakot, páncélt a „gyermek-
fiúcska” Dávidra. Elég furán nézhetett ki benne, ha a mese
igaz. Írja is az ige, hogy nem érezte jól magát abban, ezért
le is vette végül. Na de! Ugye nem gondolja senki azt,
hogy az óriási Saulnak az jut eszébe, hogy a saját cuccát rá-
aggassa egy „kicsi” gyermek fiúcskára??? Ennyire azért ne
nézzük idiótának a zsidó királyt! Lehet, hogy volt egy-két
szám különbség, de nyilván nem nagyságrendi, ha Saulnak
ez jutott az eszébe. Az, hogy Dávid ezt levette azért volt,
mert kényelmetlen volt számára a szokatlan és nyilván
nehéz viselet. Ezt mondta Saulnak:

„És monda Dávid Saulnak: Nem bírok ezekben járni, mert
még nem próbáltam;”

Tehát nem azért, „mert ki sem látok belőle.” Hanem
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azért, mert még nem próbáltam (eddig), azaz szokatlan. Bi-
zony. Tehát valóban láthatjuk itt, ennél a konkrét esetnél
is, hogy a Biblia ma is az igazság, minden megrontási kí-
sérlet ellenére. Nem lehet az egész írást átírni, aki figyel (lát
és hall Isten kegyelméből, az megkapja a válaszokat az
igazságot. Tehát a fentiek ismertében azt gondolom és ál-
lítom, hogy minden gyermekmesével ellentétben, ame-
lyekkel etetik a népet, Dávid és Góliát harca nem a kicsi-
nek a nagy feletti győzedelmeskedéséről szól, amely sátán
reménye és kedvenc meséje, hanem az Isten emberének a
gonosz felett aratott győzelméről. Ami az igazság. Nagyon
nem mindegy. Az ezek után történtek már csupán fejeze-
tünk témájának méltó lezárására elegendőek. 1Sám.17:54
Károli

„Dávid pedig felvevé a Filiszteusnak fejét, és elvitte
Jeruzsálembe, fegyvereit pedig a maga sátorába rakta le.”

Mit akarhatott a „gyermek-fiúcska” azokkal a hatalmas
fegyverekkel? Tudjuk, hogy Góliát páncélzata úgy hatvan
kiló volt, csak a lándzsájának hegye volt több, mint hét ki-
logramm. Dávid elvitt a sátrába (kard, lándzsa, páncél,
pajzs) úgy egy mázsa cuccot és „ott lerakta”.Erős fiúcska le-
hetett, mondom én. Később esett még egy eset, amikor Dá-
vid Saul elől menekült (hiszen a bukott király az iránta való
féltékenységében folyamatosan az életére tört), hogy el-
jutván Akhimelek paphoz, segítséget kért tőle, nem lévén
sem étele sem felszerelése. 1Sám.21:9-10 Károli

„És monda Dávid Akhiméleknek: Nincsen-é kezednél egy
dárda vagy valami fegyver? mert sem kardomat, sem

fegyverzetemet nem hoztam magammal, mivel a király
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dolga sürgős vala. És monda a pap: A Filiszteus Góliáthnak
a kardja, a kit te megöltél az Elah völgyében, ímhol van

posztóba betakarva az efód mögött; ha azt el akarod vinni,
vidd el, mert azonkivül más nincsen itt. És monda Dávid:

Nincs ahhoz hasonló, add ide azt nékem”.

Vajon mit akart azzal a karddal? Elvinni emlékbe, avagy
használni ha szükséges? A többit te is tudod. Ennyit tehát
Dávid és Góliát igaz történetéről. De, hogy legyen itt még
egy érdekesség, hadd hívjam fel a figyelmed egy Isten által
immáron több mint öt évszázada nekünk kiállított, gigan-
tikus reflektorokkal megvilágított óriásplakátra! Elképesztő
és ordító információ ez, de aki süket és vak, az sosem fog-
hatja fel. De mit is? Michelangelo egyetlen márványtömb-
ből kifaragott Dávid szobráról beszélek! Micsoda? Hogy az
Úr éppen egy szobor által üzenjen nekünk? Egy bálvány ál-
tal, amelytől maga is óvott minket? Igen! Isten minden al-
kalmat és lehetőséget ki és felhasznál arra, hogy az igazsá-
got megjelenítse. Manhattanban megcsodálhatod az
aranyborjút (charging bull) sátán jóvoltából, Isten is elhe-
lyezte a maga tanítását Firenzében. Gondolj csak az inter-
netre! A kilencvenöt százaléka szemét. De ott van öt szá-
zalék fennmaradó érték és haszon is, amely a látóknak
megnyilvánul ezen az egyébként nélkülözhetetlen csatornán
keresztül. Azt kell látnunk tehát, hogy semmilyen rossz
nem létezhet a világban anélkül, hogy Isten azt a maga és
a választottak hasznára ne tudná fordítani, felhasználni va-
lamilyenmódon. Tehát a Dávid szobor: Tudod, hogy mek-
kora? „Véletlenül” éppen öt méter... Egészen pontosan 5
méter és 17 centiméter magas, tökéletes testarányokkal
bíró férfialakot ábrázol. Ez a szobor, ma a világ legismer-
tebb, demindenképpen az egyik legismertebb szobra, amely
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méretei ellenére annyira tökéletes kidolgozottsággal bír,
hogy az egészen elképesztő. Ekkora tehetséget (mint bármi
egyebet is) kizárólag Isten adhat valakinek. A szobor tehát
éppen öt méter lett. A korabeli firenzeiek a márványtöm-
böt, amelyből a művész kifaragta – gigante (óriás)-nak ne-
vezték. Tehát nem három vagy négy, sem hat méter, hanem
éppen öt méter és tizenhét centi. Kicsit sem lepne meg, ha
ősapánk Ádám éppen ekkora lett volna. Hiszen Dávid is jó-
val nagyobb volt a mai embereknél, de nyilván nem akkora,
mint a prototípus, a valaha alkotott legtökéletesebb férfitest.
Isten adott tehát tehetséget és ihletet Michelangelónak is, és
immáron több mint ötszáz esztendeje kiállította az igazsá-
got azok számára, akik képesek azt megérteni és felfogni.
Hányan csodálják meg naponta e remekművet? És vajon
ezek közül hány embernek jut eszébe az, hogy az igazságot
bámulja? (17-19.képek)
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Sámsonról

Sámsonról éppen csak Dávidhoz és a vele kapcsolatban
leírtakkal összefüggésben szólnék röviden. Izráelnek ez a
bírája kevéssel Dávid előtt élt. A királyságot megelőző bí-
rák korának (Kánaán elfoglalása és Saul, Izráel első kirá-
lyának felkenése közötti, körülbelül Krisztus előtt 1400 és
1050 közötti időszak) volt az egyik legmeghatározóbb, de
mindenképpen a legismertebb személye. Sámsonról szinte
mindenki hallott. Emberfeletti erejéről volt híres ez az
ember, aki Isten választottja volt már ugyancsak anyja
méhétől kezdve. Teljes élettörténete (legalábbis amennyit
abból a kánon alapján megismerhettünk) témánk szem-
pontjából most kevéssé érdekes, ezért ezt itt nem részlete-
zem, elolvashatod a megfelelő írásból (Bírák könyve 13-
16). Amiért őt mégis említem, az a nézetem szerint igen
csak korrekcióra szoruló általánosan ismert történetének
logikai szempontból való felülvizsgálatára való készteté-
sem. Itt ugye ismét csak arról van szó, hogy az igét értel-
mes ember módjára, egyfajta egészséges kritikai szemlé-
lettel, elemző módon gondolkodva, vagy pedig vakhittel,
bányaló módjára szemléljük-e? Sámsonról tehát annyit
tudunk, hogy szentként született már anyja méhétől fogva
Isten rendelése szerint. Anyja, amíg várandós volt vele,
nem evett és nem ivott semmi tisztátalant és később maga
a gyermek is így cselekedett. Isten emberfeletti erővel aján-
dékozta meg, amit Sámson derekasan ki is használt kü-
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lönféle lények rendszeres agyonverése által. Ezt természe-
tesen Isten jóváhagyásával és szándéka szerint tette, ami
nyilvánvalóan jogos és szükséges volt, hiszen, amit Isten
rendel, az úgy igaz és tökéletes! Jól látszik az ő történeté-
nek kapcsán is az Isten által történő előre elrendelése a dol-
goknak, hiszen Sámson egész élete, minden cselekedete és
gondolata végül abba az egyetlen pontba vezetett, amikor
a filiszteusokat gyakorlatilag lefejezte azzal, hogy egyetlen
cselekedettel több mint háromezer embert, közöttük ren-
geteg fejedelmet és azok hozzátartozóit megölt önmagával
egyetemben. Bírák 16:30 IMIT

„És mondta Sámson: Haljon meg lelkem a filiszteusokkal
együtt! Neki hajolt erővel és ledőlt a ház a fejedelmekre

és az egész népre, mely benne volt; és számosabbak voltak
a halottak, kiket megölt halálában, mint a kiket megölt

életében.”

De ne a történet végével kezdjük! Ugye a zsidók Kána-
áni bevonulása konkrétan arról szólt, hogy a bevonuló
hébereknek Isten rendelése szerint meg kellett (volna)
tisztítania ezt a földet az addig ott lakó (javarészt óriás)
népektől. Bírák 1:10

„És elment Júda a Hebronban lakó Kananeus ellen,
– Hebron neve azelőtt Kirjáth-Arba volt, – és megverték

Sésait, Achimánt és Thalmáit.”

Ez utóbbi három Anákfiról már esett szó korábban is.
Pontosan lehet tudni róluk, hogy Anák-fiak, azaz óriások
voltak. Bírák1:20
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„És Kálebnek adták Hebront, a mint meghagyta volt
Mózes, és kiűzé onnan Anák három fiát.”

A bírák korát tehát leginkább a helyi (óriás) népekkel és
a filiszteusokkal (tengeri népekkel) való állandó csatáro-
zások jellemezték. Ám Isten parancsát nem hajtották végre
tökéletesen, azaz a földet nem tisztították meg úgy, aho-
gyan Isten elrendelte számukra, hanem hagytak maradé-
kokat, akiket először adófizető alattvalókká tettek, majd
mind fizikailag, mind kulturálisan elkeveredtek velük. Fe-
jezetünk szempontjából ez azért érdekes, mert itt történik
meg az a génkeveredés, amely később akkora szórást oko-
zott az emberek külsejét illetően. Bírák 1:21 Károli

„De a Jebuzeust, Jeruzsálemnek lakóját nem űzték el
a Benjámin fiai, és ezért lakik a Jebuzeus a Benjámin

fiaival Jeruzsálemben még máig is.”

Bírák1:27-36

„És nem űzte el Manassé a lakosokat sem Béthseánból és
annak mezővárosaiból, sem Taanakból és mezővárosaiból,

sem Dórból és mezővárosaiból, sem a Jibleámnak és
mezővárosainak lakosait, sem Megiddónak és mezővárosai-

nak lakosait. És a Kananeusnak tetszett ott lakni azon
a földön. És mikor Izráel megerősödött, adófizetőjévé tette
a Kananeust; de elűzni nem űzte el. És Efraim sem űzte ki
a Kananeust, a ki Gézerben lakott; hanem a Kananeus ott
lakott közöttük Gézerben. Zebulon sem űzte el sem Kitron
lakosait, sem Nahalólnak lakóit, hanem közöttük lakozott
a Kananeus, és adófizetőikké lettek. Áser sem űzte el sem
Akkó, sem Sidon, sem Akhláb, sem Akzib, sem Helba, sem
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Afik, sem Rehob lakóit. És ott lakott Áser a Kananeusok,
a föld lakói között, mert nem űzte el őket. Nafthali sem
űzte el sem Béth-Semes lakosait, sem Béth-Anath lakóit,
hanem ott lakott a Kananeusok, a föld lakói között, és

Béth-Semes és Béth-Anath lakói adófizetőikké lettek. Az
Emoreusok pedig felszorították a Dán fiait a hegységbe,
mert nem engedték meg, hogy lejőjjenek a völgybe. És az

Emoreusoknak tetszett ott lakni a Héresz hegységen,
Ajalonban és Saalbimban; de mikor a József házának keze
rájok nehezedett, adófizetőkké lettek. Az Emoreusok határa

pedig az Akrabbim hágójától és Sélától fölfelé volt.”

Bírák3:5-7

„Így az Izráel fiai a Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok,
Perizeusok, Khivveusok és Jebuzeusok között laktak,
És azok leányait vették magoknak feleségül, a saját

leányaikat pedig oda adták azok fiainak, és szolgálák
azoknak isteneit. És gonoszul cselekedtek az Izráel fiai az
Úr szemei előtt, és elfelejtkezének az Úrról, az ő Istenökről,

és a Baáloknak és Aseráknak szolgáltak.”

Józsué száztíz esztendős korában bekövetkezett halála
után tehát így állt a helyzet a festői Kánaánban. Az egészen
egyértelmű számomra, hogy mindez Isten akarata szerint
alakult, hiszen mint már számos esetben leírtam ezt az
igazságot, az Egyetlen Élő Teremtő Isten akarata ellenére
az Ő teremtésében nem történhet semmi. Ez nyilvánvaló.
Nem, mintha komoly szükségét érezném, de azért illes-
szünk be ide is egy ezt megerősítő igét ebből a korból. Bí-
rák3:12-13
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„De az Izráel fiai ismét gonoszul cselekedének az Úr szemei
előtt, és megerősítette az Úr Eglont, Moáb királyát Izráel
ellen, azért, mert gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei
előtt. Ez magához gyűjtötte Ammonnak és Amáleknek

fiait, és elment, és megverte Izráelt, és elfoglalták a pálmák
városát.”

Látható tehát, hogy az Úr beavatkozása és segítsége nél-
kül, csak úgy az emberi elhatározás okán semmi sem tör-
ténhetett a földön abban az időben (sem). Egy egészsége-
sen gondolkodó emberben felmerülhet az a kérdés, hogymi
értelme van annak, miszerint Isten kiad egy utasítást, majd
ezzel ellentétes cselekedetekre vezeti azokat, akiket előző-
leg utasított? De nem elég, hogy ezeket a szerencsétleneket
a saját utasításaival ellentétes cselekedetekre sarkallja, ha-
nem azok véghezvitele okán még meg is bünteti őket? Lo-
gikus kérdés (ha egyáltalán felmerült benned). Én azért
megválaszolom. Ugye, most azt hagyjuk, hogy „Isten útjai
kifürkészhetetlenek”. Bár ez igaz, de ez a papok válasza is
akkor, amikor nincs részükről válasz. Én azonban azt
mondtam válaszolok. Az tehát itt a helyzet, hogy mint oly
sokszor elmondtam, ez a világ nem az a világ, ahol a dol-
gok eldőlnek. Itt már minden egy fix forgatókönyv alapján
zajlik. Itt már minden egy gondosan megszerkesztett mű,
egy dráma része, amelyet kizárólag Isten rendez. Amikor itt
azt mondja Isten, hogy ezt és ezt kell tenni, akkor azt
mondja, hogy mit kellett volna tenni. Ám az, hogy az em-
bereket (a nem választottakat) ezzel merőben ellenkezőleg
vezeti (a sátánnak adva őket) az már egy okozat. Itt nincs
már szabad akarat, ám a futását mindenkinek meg kell
futnia. Ez a válasz. És itt megint visszatérünk Sámsonhoz,
aki tehát jelen ismereteink szerint egy hozzánk hasonló em-
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ber volt, csupán a haja és ereje volt lényegesen nagyobb a
miénknél. Mielőtt ezt az állítást alaposabban megvizsgál-
nánk, hadd hívjam fel a figyelmed ismét egy Károli csúsz-
tatásra, amely lehet, hogy nem szándékos, mégis nagyban
módosítja a leírt jelenetbéli helyzetet például azzal szemben,
amelyet a zsidó írás tár elénk. Bírák 14:4-6 Károli

„Az ő atyja és anyja pedig nem tudják vala, hogy ez az
Úrtól van, hogy ő alkalmatosságot keres a Filiszteusok
ellen, mert abban az időben a Filiszteusok uralkodtak

Izráel felett. És lement Sámson az ő atyjával és anyjával
Timnátba, és mikor Timnátnak szőlőhegyéhez értek, íme
egy oroszlánkölyök jött ordítva elébe. És felindítá őt az
Úrnak lelke, és úgy kettészakasztá azt, mint a hogyan

kettészakasztatik a gödölye; pedig semmi sem volt kezében.
De atyjának és anyjának nem mondta el, a mit cselekedett.”

A 14:4-et csak azért idéztem itt, mert ismét csak jól be-
mutatja a világ rendjét. Az ember az Úr akarata szerint cse-
lekszik valamit, amiről egyébként senkinek (még önmagá-
nak sem) fogalma sincs. Ez a helyzet ma is. Ami a csúsztatást
illeti, az a következő 14:5 versben lelhető fel, ahol azt olvas-
suk, hogy a békésen bandukoló Sámson elé, egy „oroszlán-
kölyök áll miközben ordít”, erre Sámson felgerjed és ketté-
tépi az állatot. Ennek mi értelme van? Kettétépni egy
oroszlánkölyköt... Esetleg odébb rúgom, ha nagyon idege-
sít, de kettétépni? Ennek semmi értelme. De nézzük a dol-
got részleteiben! Nem tudom, hallottál e már oroszlánköly-
köt ordítani. Én igen. Elmondhatom ezzel kapcsolatban,
hogy az sokkal inkább nyekergésnek hat, mint sem ordítás-
nak. Az ordítás a kifejlett oroszlán képessége, amelyet való-
ban elég meggyőzően képes produkálni egy ilyen állat. Mi
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történik ezután? Sámson „felindul” elkapja az állatot és ket-
tétépi, mint egy kis kecskét. Nos, egymai ember puszta kéz-
zel mondjuk egy kis kecskét sem könnyen (sehogy sem)
tudna széttépni, nemhogy egy oroszlánt, de ez most lé-
nyegtelen, hiszen az Úr segített e mutatvány elvégzésében
Sámsonnak. Miért érdekes az oroszlánkölyök verzió azzal
együtt, hogy még úgy is emberfeletti a teljesítmény? Azért,
mert ha kiderülne, hogy ez bizony nem kölyök, hanem egy
kifejlett állat volt, amely valóban képes ordítani, akkor né-
hányan talán elkezdenének gondolkodni a dolgon. Mert
mi van, ha ez tényleg egy kifejlett oroszlán volt, olyan, ami-
lyet például Nimród hóna alatt is megfigyelhettünk? (Vak-
világ képmelléklet) Akkor az van, hogy el kell gondolkod-
nunk a fizikai realitásokon! Legyen bármilyen erős is egy
mai méretű ember, egy két méteres, két-két és fél mázsás ál-
latot egyáltalán úgy megragadni két (puszta) kézzel (mi-
közben az nyilván erősen tiltakozik az inzultálás ellen),
hogy a kettészakításához szükséges fogást felvegye rajta, ez
egészen egyszerűen fizikailagmegvalósíthatatlan! Lehetetlen.
Az oroszlán eleve nagyobb, mint a mai ember. Képzeld el a
jelenetet! Tökéletesen életszerűtlen függetlenül attól, hogy
emberünk milyen erőben van. De nézzük csak meg ismét,
mit írtak erről a zsidók? Bírák 14:5-6 IMIT

„Erre lement Sámson az atyjával és anyjával Timnába;
s midőn eljutottak a timnai szőlőkig, íme egy fiatal

oroszlán ordítva jő elejébe. Akkor reászökött az Örökké-
való szelleme, és szétszakította, a mint szétszakítanak egy
gödölyét és semmi nem volt a kezében. De nem mondta el

atyjának és anyjának azt, a mit cselekedett.”

Hm! így már meglehetősen más a helyzet. Valaki (de
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mondjuk ki! A revideált Károli (is) hazudik megint... Ma-
szatol, csúsztat. Mint feljebb, Dávid eseténél is. Az orosz-
lánkölyök és a fiatal oroszlán között mondjuk könnyedén
lehet úgy 150 kiló és másfél méter súly és hosszkülönbség
is ugyebár. Nem mindegy. De mint írtam már, az egész
írást nem lehet átírni, meghamisítani, ezért a Károli is új-
fent elárulja magát: Bírák 14:8-9 Károli

„Mikor pedig egynéhány nappal azután visszatért, hogy
őt hazavigye, lekerült, hogy megnézze az oroszlánnak
holttestét: hát íme egy raj méh volt az oroszlánnak

tetemében, és méz. És kiszedte azt markaiba, és a mint
ment-mendegélt, eszegetett belőle, és mikor hazaért

atyjához és anyjához, adott abból nékik is, és azok is ettek;
de nem mondta meg nékik, hogy az oroszlán holtteteméből

vette ki a mézet.”

Milyen érdekes, hogy itt már nincs is akkora jelentősége
annak, hogy az az oroszlán, csak egy kölyök volt. Itt már
a Károli is megelégszik néhány soron belül háromszor is az
„oroszlán” meghatározással. Száz szónak is egy a vége,
amennyiben ez az oroszlán egy (bár fiatal) de kifejlett pél-
dány volt, akkor fizikailag lehetetlen, hogy egy akár két mé-
teres ember úgy képes legyen megfogni azt, hogy ketté-
téphesse. Ennél jóval nagyobb embernek kellett lennie
Sámsonnak ehhez. Nem feltétlenül akkorának, mint Nim-
ródnak, de a mai embernél sokkal nagyobbnak. Még egy
szót a fiatal és a kölyök összevetéssel kapcsolatban! Ugye
ma egy mondjuk húsz éves fiatalember éppen akkora,
mint egy negyven éves, élete teljében és erejének legjavá-
ban járó ember. Ezért ne tévesszen meg az oroszlán kap-
csán az, hogy itt valóban egy fiatal állatról volt szó. De néz-
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zük a továbbiakat! Egy alkalommal Sámson egy szamá-
rállkapoccsal agyonvert ezer embert. Ezen sokan átsikla-
nak. Jó-jó, agyonvert ezer embert. De ha ezt elképzeljük,
akkor ismét csak elég meghökkentő kép tárul elénk. Ezer
ember, akik valószínűleg nem mai kisnyugdíjasok, vagy
homokozó gyerekek, hanem meglett, hadakozáshoz szo-
kott férfiak. És ebből van itt ezer, akiket Sámson konkré-
tan agyonver, majd továbbáll a tetthelyről. Ez az ezer férfi
nyilván nem csak úgy sorba állt és várta a véget, hanem
megpróbált védekezni, esetleg ellentámadni (erről semmit
sem tudunk), de nyilván nem csak álldogáltak, mint a ba-
rom a vágóhídon. Sámson mégis agyonvert ezret ezekből.
Hogyan? Ha mondjuk közel egyforma méretűek voltak
Sámson és az áldozatok, akkor ez ismét csak a lehetetlen
kategóriát súrolja még akkor is, ha Isten segítette őt ebben
a vállalkozásában. Képzelj el egy nehézsúlyú bokszolót,
mondjuk a Klicskót. Két méteres az ember és jó izmos. És
most képzeld el, hogy körülállja őt ezer másik Klicskó, akik
mind meg akarják ölni ezt az egyet. Szerinted? Még úgy is
komoly teljesítmény ez, ha az ezer ember csupán a dere-
káig ért Sámsonnak, de menjünk tovább! Sámson egy al-
kalommal elment Gázába egy „parázna asszony házába”.
A városbéliek ezt észlelvén lesni kezdték, hogy amikor
megvirrad, majd jól megöljék őt. Ám Sámson éjfélkor fel-
ébredt, majd (valamiért) gondolt egyet és arra jutva, hogy
volt ott már eleget, megindult a városból kifelé. Ám, hogy
ne üres kézzel távozzon, kiszakította a városkapukat vasa-
latostul, félfástul, és unalmában felballagott a vállán ezek-
kel a közeli hegy tetejére. Bírák16:1-3 Károli

„És elment Sámson Gázába, és meglátott ott egy parázna
asszonyt, és bement hozzá. A gázabelieknek pedig mikor
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megmondották, mondván: Ide jött Sámson! körülvevék őt,
és leselkedének ő utána egész éjszakán át a város kapujá-
ban, és hallgatóztak egész éjjel, és azt mondták: Reggel, ha
világos lesz, megöljük őt. És aluvék Sámson éjfélig. Éjfélkor
pedig felkelt, és megfogván a város kapujának szárnyait,

a kapufélfákkal és a závárokkal együtt kiszakította
azokat, és vállaira vette, és felvitte a hegy tetejére, mely

Hebronnal szemben fekszik”

Hm! Érdekes! Miért érzem azt, hogy ez a történet vala-
hogy nem kerek? Itt ismét csak olyan érzésem van, mint
Ézsau eseténél, amikor (a Biblia alapján) nem tudni, hogy
mitől esik be öccséhez holtra váltan és teljesen kimerülten
akkor, amikor eladja az elsőszülöttség jogát Jákobnak. Ugye
erre a választ ma kizárólag az „apokrif” minősítésű Jásár
könyvéből ismerhetjük meg. De visszatérve jelenetünkhöz,
az írás mintha nem szolgálna teljes magyarázattal a tör-
téntekre. Annyit tudunk, hogy Sámson éjfélkor egyszer
csak gondol egyet, és kimegy a városból, de visz némi szu-
venírt is magával. Csak úgy. Ám ez most tárgyunk lénye-
gét tekintve nem is annyira fontos, mint inkább az a rész-
let, amelyet viszont pontosan megismerhetünk a
történetből. Felmerül a kérdés: mekkora lehetett Gáza vá-
roskapuja? Nem hinném, hogy kicsi. Azt sem hinném,
hogy mondjuk akkora, mint egy pajta ajtaja. Ez bizony egy
kétszárnyú városkapu volt vasalattal. Sámsonunkmeg gon-
dolt egyet, kitépte azokat a helyükről tokostul, és a vállaira
véve szerzeményét elbandukolt velükmeg sem állva egészen
a Kirjáth-Arba (Hebron) településével szemben fekvő hegy
tetejéig. Gondolta, na innen vigyétek vissza ha kellenek. Is-
mét csak a méretek! Mekkora ember (váll) kell ahhoz, hogy
a vállaira vehessen valaki egy kétszárnyú városkaput? Sze-
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rintem nagy. Én a magam részéről talán a vécé ajtaját még
a vállamra tudnám venni, de a hegyre már nem szívesen bo-
torkálnék fel alatta. De rendben. Maradjunk abban, hogy ez
egy kis város, kis kapuja volt, amelyet egy Isten által meg-
erősített kis ember valóban tokostul kiszakíthatott és a kis
vállaira véve elcipelhetett. Ám az írás itt még nem ér véget.
Hiszen Sámsont arája, a filiszteus Delila sorozatos árulásai
után végül ellenségei valóban fogjul ejtik, és megvakítva őt
elhurcolják magukhoz. Itt következik az a jelenet, amely új-
fent csak fejvakarásra kellene késztessen minden értelme-
sen gondolkodó embert. A filiszteus főrendek tehát nagy la-
komára, ünnepre gyűlnek, hogy áldozzanak és hálát
adjanak istenüknek, Dágonnak. Mindezt Sámson foglyul ej-
tése okán. A buli fő attrakciójának pedig a megkötözött
Sámsont szánják, akit vakon, láncokkal megkötözve elő-
hurcolnak és beállítanak a templomuk tartóoszlopai közé.
Azt írtam, hogy ez az épület egy templom volt, holott az igé-
ben a „ház” szó szerepel. Nos, ezzel kapcsolatban annyit
emelnék ki, hogy ugye magára a jeruzsálemi templomra is
számos alkalommal használja az ige a ház kifejezést. Isten
háza, házat építs nekem, stb. Nyilvánvalónak tűnik to-
vábbá, hogy Dágon tiszteletére nem valakinek a házában
gyűltek össze a filiszteusok, hanem egy az istenüknek szen-
telt helyen, épületben. Azután ott van az a nem mellékes
adat is, hogy ennek a „háznak” a belsejében és tetején ösz-
szegyűlt több, mint háromezer (!) ember. Elég nagy ház le-
hetett ez a ház. Ezt a gigantikus méretű tetőt pedig oszlo-
pok, nyilván sok és nagy oszlop tartotta, ha ekkora terhet,
tömeget elviselt az építmény teteje. Tehát itt tartunk a tör-
ténetben, amikor ismét csak egy érdekes felfedezésre tehe-
tünk szert az igét olvasva. Bírák 16:29 Károli:
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„És átfogta Sámson a két középső oszlopot, melyeken a ház
nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és

hozzájok támaszkodott.”

Természetesen ennek a versnek az elolvasása után is
megnéztem azt, hogy a zsidók miként hozzák e jelenetet.
Ezt találtam:

„Erre átfogta Sámson a középső hét oszlopot, melyeken állt
a ház, és rájuk támaszkodott: az egyiket jobbjával,

a másikat baljával”

Most két vagy hét? Mert ismét csak nemmindegy. Meg-
néztem a Septuagintát, abban kettő áll. Fura, hogy a zsidók
ezt a számot honnan vették. Mondjuk itt kivételesen a
Károlit igazolja a zsidó írásnak is azon része, mely szerint
bár hét oszlopról beszélnek valamiért, amelyekre Sámson
támaszkodott, de ezt oly módon tette, hogy az egyikre
jobbjával a másikra baljával nehezedett rá. Tehát egyikre
és másikra. Ez nálam éppen kettőt tesz ki. Fogadjuk el te-
hát a két oszlopos verziót helyesnek! Most pedig gondol-
juk végig azt, hogy itt mekkora oszlopokról beszélünk, ha
egy akkora építmény támaszai ezek, amelyek tetején há-
romezer ember elfér? Bírák 16:27 Károli

„A ház pedig tele volt férfiakkal és asszonyokkal, és ott
voltak a filiszteusok összes fejedelmei, és a tetőzeten
közel háromezren, férfiak és asszonyok, a Sámson

játékának nézői.”

Ennek elképzeléséhez keressünk egy ma is ismert ilyen
jellegű építményt! Javaslom, hogy most tekintsd meg
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könyvünk borítóját (20. kép), amelyen a Libanoni Baal-
bekbenmegépült egyik pogány templom épületét láthatod.
És láthatod e templomnak amajd húszméteres oszlopainak
tövében járkáló hangyaszerű mai embereket is. Nézd meg,
mekkora köveken állnak ezek az oszlopok! Nézdmeg, hogy
mekkora köveket tartanak ezek az oszlopok és, hogy azok
milyenmagasságban vannak! Ha pedig az emberhangyákat
gondolatban felnagyítod a bő két és félszeresére (mondjuk
az emberkék feje felett lévő második vízszintes csíkig, ahol
az építőkövek találkoznak egymással), még akkor is gigá-
szinak fog tűnni az építmény az emberekhez képest, pedig
ez esetben már ötméteres emberekről beszélünk. Én azt
mondom tehát, hogy ezt a templomot talán még ma sem
tudnák megépíteni (korabeli technikával bizonyosan nem)
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nem, hogy abban a korban a mai méretű emberek. Tehát
keressünk egy ehhez hasonló épületet amelynek ugyan-
csak ismerjük a paramétereit! Ugyan jóval kisebb és jóval
később, csupán Krisztus előtt szűk fél évezreddel épült
meg, de talán a Sámson által elpusztított „házhoz” inkább
hasonlatos lehetett az Athéni akropolisz parthenónja. Ez a
„csupán” 72 x 34 méteres építmény a maga hozzávetőleg
2450 négyzetméterével éppen csak elégséges területű ahhoz,
hogy igen kényelmetlenül és életveszélyben elférjen rajta há-
romezer ember. Ha logikusan gondolkodunk, akkor joggal
vélhetjük a filiszteusok épületét ennél is nagyobbnak, – hi-
szen például milyen „tetőzet” lehetett az, amelyen keresz-
tül láthattak Sámsonmegaláztatását szemlélendő – demost
maradjunk a parthenónnál! A 14 méter magas építményt
a rövidebb oldalain 8-8, a hosszabb oldalain pedig 17-17
oszlopból, egymástól egyenletes távolságokra álló oszlopsor
támogatja. Ez azt jelenti, hogy az oszlopok egymástól való
távolsága minden oldalon nagyságrendileg négy és negyed
méter. Ezek az oszlopok tehát márványból készültek és
úgy 10 méter magasak. Csak viszonyításképpen a római
pantheon, amelynek homlokzata igen hasonló a parthenó-
néhoz, ugyancsak nyolc egymás mellett álló gránitoszlopa
12méter magas, másfél méter átmérőjű és darabonként hat-
van tonnát nyom. Nos, ha Sámson két ilyet átölelt (egyet
jobbról egyet pedig balról), akkor Sámsonnak legalább öt
métert át kellett érnie kitárt karjaival ahhoz, hogy ezt a mu-
tatványt elvégezhesse. Ugye az oszlopok nem jöttek köze-
lebb egymáshoz azért, mert Isten emberfeletti erőt adott Iz-
ráel e bírájának. A Biblia által leírt képlet tehát az, hogy áll
egy ember egy gigászi oszlopsor között. Ezen oszlopokmi-
nimum negyven tonnát nyomnak darabonként. Emberünk
pedig ebből kettőt, egyet jobbal egyet ballal átölel és be-
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roppantja azokat, aminek következtében az egész épület
összedől maga alá temetve a benne és rajta összegyűlt so-
kaságot. Ahhoz, hogy erre egyetlen ember anatómiailag
képes legyen, legalább négy méteresnek kell lennie, és ak-
kor még nem beszéltünk a szükséges erő meglétéről, bár er-
ről tudjuk, hogy azt valóban Isten adta Sámsonnak. Tehát
az emberi anatómia: én százkilencven centiméter magas va-
gyok és jó hosszú karjaim vannak, de éppen csak képes va-
gyok teljesen kinyújtott karokkal átfogni két egymástól 180
centire lévő kis oszlopot. Ahhoz, hogy komoly erőt is ki
tudjak fejteni, karjaimat legalább kissé még be is kellene va-
lahogy hajlítanom, ami által az átfogott távolság termé-
szetszerűleg csökken, hiszen teljesen egyenes karokkal elég
nehéz megindítani egy ilyen műveletet. Az arányokat te-
kintve tehát, ha egy 190 centi magas ember ekkora (180cm)
távolságot képes átölelni, akkor egy ennek a duplájára nőtt,
380 centiméteres ember ennek is éppen a dupláját tudná,
azaz 360 centimétert lenne képes áthidalni karjaival. Ám
Sámson esetében legalább négy és negyed méterről beszé-
lünk. Ezért mondtam tehát, hogy minimum négy (de in-
kább öt) méteresnek kellett lennie Sámsonnak ahhoz, hogy
a Biblia által leírt mutatványt megvalósíthassa. Ha meg-
próbálunk egy kicsit finomítani azon, amit az ige ír, hiszen
ott az szerepel, hogy „átfogta”, de mi ezalatt nem azt értjük,
hogy átfogta, hanem azt, hogy mondjuk csak szétnyomta
ezeket, akkor is át kellett Sámsonnak a karjaival hidalnia
minimum négy méternyi távot és még onnan szét is kellett
volna tolnia az oszlopokat. Egy szó mint száz, a mai méretű
ember anatómiai adottságaival, ez sehogyan sem sikerül-
hetett volna neki. Hát erről beszélek. Ám ahhoz, hogy az
ember ilyesmikre rádöbbenjen, elengedhetetlenül fontos az,
hogy elemző módon gondolkodjon. Nem elég beérnie az-
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zal, amit elé tol a sok hazug „bölcs”. De vanmég egy dolog.
Ha valaki ért az építészethez, mint ahogyan én nem, az nyil-
ván képes felmérni azt, hogy egy ilyen építmény össze-
döntéséhez vajon elég-e kettő darab oszlop beroppantása?
Vagy inkább valóban hét kellene ehhez, ahogyan a zsidó
írás mondja? Nézd csak meg ismét könyvünk borítójának
fotóját! Láthatod a mai átlagos méretű embereket. Most
képzeld el ezeket ismét úgy két és félszeres magassággal!
Sima ügy nem igaz? Még úgy is nagyon kényelmesen el-
férnének és az épület még úgy is hatalmas lenne hozzájuk
képest. Sőt! Ezzel a mérettel sokkal életszerűbb is lenne az
arányuk az épületéhez képest. Egy ötméteres ember való-
ban elefánt erejű lehetett. Az emberek pedig akkor is sokan
voltak. Így születhettek meg olyanmegalitikus építmények,
amelyek a mai ember szemében megmagyarázhatatlannak
tűnnek, vagy olyan elképesztő butaságokat találnak ki ve-
lük kapcsolatban, mint amit például az Egyiptomi pirami-
sok kapcsán tanítanak az iskolákban gyermekeinknek. Nos,
ezek az épületekmég állnak örökmementójaként egy letűnt
világ letűnt embereinek. Bírák16:23-30 Károli

„És mikor a Filiszteusok fejedelmei összegyűltek, hogy az ő
istenüknek, Dágonnak nagy áldozatot áldozzanak, és hogy
örvendezzenek, mondának: Kezünkbe adta a mi istenünk

Sámsont, a mi ellenségünket. És mikor látta őt a nép,
dícsérték az ő istenöket, mert – mondának – kezünkbe

adta a mi istenünk a mi ellenségünket, földünk pusztítóját,
és a ki sokakat megölt mi közülünk. Lőn pedig, hogy mikor
megvídámult az ő szívök, mondának: Hívjátok Sámsont,

hadd játszék előttünk. És előhívák Sámsont a fogházból, és
játszék ő előttük, és az oszlopok közé állították őt. Sámson
pedig monda a fiúnak, a ki őt kézenfogva vezette: Ereszsz
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el, hadd fogjam meg az oszlopokat, a melyeken a ház
nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk. A ház pedig

tele volt férfiakkal és asszonyokkal, és ott voltak
a Filiszteusok összes fejedelmei, és a tetőzeten közel háro-
mezeren, férfiak és asszonyok, a Sámson játékának nézői.
Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és monda: Uram, Isten
emlékezzél meg, kérlek, én rólam, és erősíts meg engemet,
csak még ez egyszer, óh Isten! hadd álljak egyszer bosszút
a Filiszteusokon két szemem világáért És átfogta Sámson

a két középső oszlopot, melyeken a ház nyugodott,
az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és hozzájok
támaszkodott. És monda Sámson: Hadd veszszek el én is

a Filiszteusokkal! És nagy erővel megrándította az
oszlopokat, és rászakadt a ház a fejedelmekre és az egész
népre, mely abban volt, úgy hogy többet megölt halálával,

mint a mennyit megölt életében.”
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Énok könyvéről

Énok könyvéről több írásomban szóltam már. Hol ezt-
hol azt, de mindig elismerően. Kritikát, illetve kételyt csu-
pán egyszer fogalmaztammeg állításainak vonatkozásában,
de könnyen előfordulhat, hogy én tévedtem ezzel kapcso-
latban. A Vakvilág című írásomban írtam ezt a könyvben
leírt ítélet csarnokával kapcsolatban: „A fentiekben tár-
gyalt, leginkább a nagy vallások híveinek szemszögéből
megközelített verziók tárgyalásakor kimaradt egy leírás,
hiszen ez nem valláshoz kapcsolódik, hanem egy apokrif
irat tartalmazza azt. Nevezetesen az Énok könyve, amely-
nek e tárgyban való megnyilatkozásával jómagam nem ér-
tek egyet, mégis elég érdekesnek tartom ahhoz, hogy be-
mutassam neked kedves olvasóm. Tehát következzék az
Énok könyve szerinti verzió, először az előzmény Hamvas
Béla tolmácsolásában, majd maga a leírás.” Itt idéztem a
könyvből, majd az idézet után ez következett: „Eddig tehát
az „Énoki” verzió, amelyet egyébként meglepően sokan
nagyon komolyan vesznek. Bevallom, jómagamra is igen
nagy hatást gyakorolt e mű, sőt ma is jelentős és figyelem-
reméltó iratnak tartom, de semmiképpen semmértékadó-
nak.” Nos, ez volt tehát a legkomolyabb kritika, amelyet e
könyv kapcsán valahamegfogalmaztam.Mindezt úgy, hogy
csupán a Hamvas-féle interpretációt ismertem. Előző köny-
vemben (A Szent tehén) már hosszabban írtam erről az
írásról is, ezért itt inkább a tartalmával, mint sem a szár-
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mazásával foglalkoznék inkább. Lényegét tekintve tehát
egy olyan műről beszélünk esetében, amely egy ideig (Ni-
cea előtt) még az általánosan használt iratok részét ké-
pezte, sőt, egyes kánonoknak ma is a része. Tény, hogy a
Biblia ma ismert verziója (Júdás6) is hivatkozik rá és szá-
mos párhuzam is felfedezhető a két írás között. Júdás apos-
tol maga kétség kívül Énoknak tulajdonította eredetét,
amint erről is olvashattál előző írásomban. A kérdés tehát
egy: elfogadjuk-e hitelesnek vagy pedig egy pszeudoepigráf
hamisítványnak gondoljuk az említett művet. Én az utóbbi
lehetőséggel nem foglalkoznék, hiszen az esetben egy szót
sem kellene írnom róla. Számomra perdöntő e kérdés vo-
natkozásában az, hogy Júdás számára hiteles volt, hiszen hi-
vatkozik rá, továbbá az, hogy rengeteg dolgot megmagya-
ráz és világossá tesz, amelyeket a Biblia nem, és nem utolsó
sorban az, hogy igen kevés a kétely bennem e mű kapcsán.
Amelyek mégis voltak, azokat leginkább a saját értetlensé-
gemnek, vagy a fordításokból eredő hiányosságoknak tudok
be. Tehát elfogadom azt, hogy ez a mű az emberi történe-
lem ma ismert legidősebb írott műve, hiszen Énok a te-
remtés után hatszáz évvel született. Ha a mű eredeti, akkor
olyan dolgokra vet fényt, amelyek ismét csak rendkívüli
módon elgondolkodtatók, és meglehetősen egybevágnak a
Biblia kapcsán megfogalmazott meglátásaimmal is. Hiszen
Énok e műben kompletten leírja például az emberiség és a
világ történetét tíz hétre bontva. Alább idézem. Hogyan le-
hetne ez lehetséges, ha a jövő nem lenne fix? Isten tudósí-
totta, tanította őt, ő pedig tovább adta ezt a tudást az em-
bereknek. Azoknak, akik hittek neki. Meggyőződésem,
hogy ez ma semműködikmásképpen. Isten tanít egyes em-
bereket, rajtuk keresztül pedig másokat. Igen, írtam, hogy
mindenkit maga az Úr kell, hogy tanítson, de az Úr tanít-
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hat úgy is, hogy elvezet más emberekhez, akiktől az igazat
hallod. Mint az apostolok esetében is. Ezt is mondtam,
amikor a virágról-virágra repülő kereső esetét említettem.
Ha valakinek olyan dolga van e világon, hogy nem képes
valamiért direktben kutatni, keresni, például fizikailag kor-
látozott ebben (vak), akkor jobbára kénytelen másokat
hallgatni. De olyan is lehetséges, hogy valakit csak egysze-
rűen nem direkt, hanem közvetett módon tanít az Úr. Ha
belegondolok, tulajdonképpen ez a jelenség nálam is fo-
lyamatosan fenn állt, hiszen magam is tanulmányoztam
igen sok egyház, ember, írott anyag nézeteit, majd leszűrve
azok tanulságát, az újabb tapasztalataimat begyűjtve ha-
ladtam tovább. Nálam sem úgy történik a tanítás, hogymint
Ezsdrás, megiszom a tutiturmixot, és minden – hopp –
megvan. Szó sincs erről! Haladok egy úton, amelyen a for-
rásom vezet. Mielőtt rátérnék fejezetünk lényegi részére,
még el kell mondanom azt, amelyre feljebb már utaltam.
Énok könyvét igen sokan feldolgozták már, ebből faka-
dóan pedig értelemszerűen sokféle értelmezés született.
Érzésem szerint ennek megismerése terén is az a legjobb
módszer, amely a Biblia és minden más ilyen jellegű írás
esetén is igaz és követendő: ismerjük meg a lehető legtöbb
elérhető verziót, és szűrjük le a saját szellemi vezetésünk
szűrőjén keresztül ezeket! A feldolgozások különbségei itt
is, ahogyan a Biblia esetében is kétféle eredetűek: egyrészt
fordítási eltérésekből fakadnak, másrészt pedig és ebből
ered maga a fordítási eltérés is, értelmezésbeli különbségek
miatt jönnek létre. Most az, hogy az egyes fordítók direkt
vagy szándéktalanul értik el, megint csakmindegy. A lényeg
az, hogy a változatok nem egyeznekmeg egymással, muszáj
hát nekünk kihámozni a magunk igazságát ezekből. Én e
pillanatban két magyar nyelvű Énok adaptációt ismerek. Az
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egyik az említett Hamvas Béla-féle fordítás, a második pe-
dig a CoG által, egy etióp nyelvű irat angol, majd ennek az
angol verziónak a magyar fordítása szerint publikált fordí-
tás. A két mű között azonban mind tartalmát, mind értel-
mezését tekintve jelentős különbségek mutathatók ki. Ami
a tartalmi különbséget illeti, a CoG verzió lényegesen ter-
jedelmesebb. Hamvas valamiért egyszerűen kihagyott egyes
részeket a saját fordításából. Ez azért furcsa, mert maga
Hamvas írja 1945-ös bevezetőjében azt, hogy számára is is-
mert a mű teljes verziója, amelyet egy 18. századi angol fel-
fedező, James Bruce hozott magával Abesszíniából Euró-
pába és adományozott az Oxfordi Bodley-könyvtárnak.
Ennek ismeretében tehát igen meglepő, hogy egész fejeze-
tek hiányoznak az ő fordításából a másik anyaghoz képest.
Nos, a helyzet tehát ez, mi abból főzünk amink van. Én, a
magam részéről levontam a saját következtetéseim a mű
tartalmával kapcsolatban, a következő lapokon pedig meg-
osztom ezeket veled. Következzék tehát most már a lé-
nyeg, Énok üzenete a mai kor számára! Bár a Hamvas-féle
verzió nem tartalmaz fejezet és versszámozást, a valóban
egyszerűbb beazonosítás okán ezeket így idézem én is.
Énok 15:1-12

„És hallottam hangját, amint szólt hozzám és válaszolt
nekem, én pedig figyeltem mindarra, amint mondott:

„Ne félj Énok, te igaz ember vagy, az igazságosság írnoka;
jöjj hát közelebb és halljad hangomat. Menj el, és mondd
meg az ég Virrasztóinak, akik elküldtek, hogy közbenjárj
értük: Nektek kellett volna az emberekért közbenjárnotok,
és nem pedig az embernek tiértetek: Miért hagytátok el

a magas, szent és örök mennyet, és háltatok asszonyokkal,
és fertőztétek meg magatokat az emberek leányaival, és
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vettétek őket feleségül, és tettetek úgy, mint a föld gyerme-
kei, és nemzettetek óriás fiakat? És bár szentek, szellemi
lények voltatok, élvén az örök létet, mégis tisztátalanná
tettétek magatokat az asszonyok vérével, és gyermekeket
nemzettetek a test vérével, és csakúgy, mint az emberek

gyermekei, ti is test és vér után sóvárogtatok, mint mind-
azok, akik meghalnak és elpusztulnak. Mert azért adtam

őnekik feleségeket, hogy azokat teherbe ejtsék és
gyermekeket nemzzenek tőlük, és ekképp ne legyen

semmiben hiányuk a földön. De ti, akik előzőleg szellemi lé-
nyek voltatok, éltétek az örök életet, és halhatatlanok volta-
tok a világ minden nemzedékén át. És ez okból számotokra
nem rendeltem feleségeket; mert a mennyek szellemlényei-
nek a mennyekben van lakozásuk. És mostantól az óriások,
akik a hús és a szellem keveredéséből jöttek létre, gonosz

szellemeknek lesznek nevezve a földön, és a föld lesz lakhe-
lyük. Gonosz szellemek hagyták el testeiket; mert születésük
emberi, és elsődleges eredetük pedig a mennyek szent őran-
gyalaitól van; gonosz szellemek lesznek ők a földön, és go-
nosz szellemeknek lesznek nevezve. Mert a mennyek szelle-
meinek a mennyekben lesz lakhelyük, de a földön létrejött
szellemeknek, akik a földön születtek, azoknak a földön lesz
a lakhelyük is. És az óriások szellemei gyötrik, elnyomják,
pusztítják, támadják és a rombolás munkáival sújtják a
földet, és bajokat okoznak azon: bár élelmet nem esznek,

mégis éhesek és szomjasak és sérelmeket okoznak. És ezek a
szellemek felkerekednek az emberek gyermekei ellen és az

asszonyok ellen, mert maguk is azoktól származnak.”

Ez itt rögtön egy olyan rész, amely azonnal kiveri a biz-
tosítékot mindazoknál, akik képtelenek elhinni az óriások
egykori létét. Ám nagyon fontos e szöveg értelmezésekor
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figyelembe venni azt, hogy itt az óriásokról Énok beszél, aki
maga is az volt hozzánk képest. Ezek az óriások tehát a ne-
filim, amelynek születését mondja el itt Énok. Ugye mivel
az e szöveget fordítók fejében meg sem fordult az a lehe-
tőség, hogy a (hozzánk képest) óriások és a nefilim nem
egy és ugyanaz, ezért a fordítások nem tesznek különbsé-
get a két faj között. Ez az írás tehát – még egyszer hang-
súlyozom – a nefilim óriásokról szól, akikről részletesen ol-
vashattál ugyancsak a Szellemi Izráel című írásomban.
Értelemszerű az, hogy Énok magához, illetve a hozzá ha-
sonló emberekhez viszonyítva jelenti ki ezeket óriásnak, hi-
szen az ő korában még nem élt a földön mai méretű em-
ber. A fenti idézet továbbá rámutat a szellemi szféra valós
létére is, ahol szellemi lények élnek, például az angyalok.
De nézzük tovább! Énok 16:1-4

„Attól a naptól fogva, amikor az óriások le lesznek
gyilkolva és el lesznek pusztítva, és halállal halnak,
a testeiket elhagyó ártószellemek megindulnak majd

és pusztítani fognak anélkül, hogy ítéletben részesülnének
– és így pusztítanak majd egészen a nagy ítélet

eljövetelének beteljesedéséig, amelyben maga a kor is
beteljesedik a Virrasztók és az istentelenek felett, igen,

mindennek beteljesedése eléri őket teljesen.” És a
Virrasztóknak pedig, azoknak, akik megkértek téged, hogy

járj közben őértük, azoknak, akik az előzőekben
a mennyekben voltak, mondd ezt: „Ti a mennyekben

voltatok, de nektek sem lettek megnyilvánítva a mennyek
minden titkai, azok pedig, amelyeket ismertek, azok

haszontalanok, amelyeket szívetek keménységében mutatta-
tok meg az asszonyoknak, és azokon a titkokon keresztül az
asszonyok és a férfiak sok gonoszságot követtek el a földön.”
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Ennekokáért mondd meg nekik: „Nincs számotokra
békesség!”

Itt az előző idézethez kapcsolódóan Énok kijelenti, hogy
azoknak a lényeknek a szelleme, amelyek nem a szellemi
világban teremtettek, milyen sorsra jutnak fizikai testük el-
pusztulása után. Itt kell maradniuk a földön Isten rende-
lése szerint. Miért érdekes ez? Két okból. Egyrészt rávilá-
gít arra, hogy miért van e földön ez a gigászi romlottság,
hiszen ezek a démoni szellemek nem nyugodnak, teszik
amit csak tehetnek. Megrontják azt, akit csak lehetséges. De
ennél is fontosabb felismerés ezzel kapcsolatban, hogy ha
elfogadjuk az én állításomat, miszerint az ember szelleme
nem itt, a földön születik, hanem a szellemi szférában,
onnan jövünk, majd oda is térünk vissza földi pályafutá-
sunk után, akkor a holtak szelleme a fizikai test halála
után nem idézhető itt meg senki által. Tudom, ennek el-
lentmond Sámuel esete, akit Saul megidéztetett egy ha-
lottlátóval, de ők mindketten Isten felkentjei voltak, Sault
pedig még itt a földön is mindig Sámuel intette és nyilat-
koztatta ki neki Isten döntését és akaratát. Isten tehát
egyes esetekben nyilván megenged olyan történéseket is,
amilyeneket egyébként nem. Gondoljunk csak a csodaté-
telekre, amelyeket az Úr, majd az apostolok is véghez vit-
tek. Azt gondolom tehát, hogy az e világban végzett szel-
lemidézésre, halottak megidézésére, a spiritiszta szeánszok
alkalmával nem a valós elhunyt szelleme, hanem egy az an-
nak helyét átvevő démoni szellem nyilatkozik meg, gyak-
ran tökéletesen elhitetve az őt kérdező embereket. Hiszen
ezek látják az ember gondolatait, emlékeit, mindenhez
hozzáférnek, mivel ez a tartalom nem az ember fejében
van, így képesek tökéletesen hiteles színben feltüntetni
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magukat a kíváncsiskodók előtt ezzel befolyást gyakorolni
rájuk és akár tökéletes tévútra terelni őket. Hiszen ha egy
kérdező ember meggyőződik a kérdezett szellem hiteles-
ségével kapcsolatban, annak sikerül elnyernie a kérdező bi-
zalmát, akkor ez az ember a jövőben jó eséllyel rá fog
mindenben hallgatni. Innen a démonnak nyert ügye van
emberünknek a kárhozatba vezetésére irányuló törekvé-
seiben. Erről az Avatar című írásban olvashatsz részletesen.
Visszatérve a két idézet tartalmához, ezek további részle-
teket közölnek a Biblia által leírt történetet jól kiegészítve.
Most pedig következzék egy olyan idézet, amely a főbb an-
gyalok nevét és feladatát írják le. Először CoG, majd Ham-
vas. Énok 20:1-8

„Ezek a nevei azoknak a szent angyaloknak, akik mindig
vigyáznak. Uriel, egyike a szentséges angyaloknak, aki

a világ és a Tartarosz felett ügyel. Rafael, egyike a szentsé-
ges angyaloknak, aki az emberek szellemei felett ügyel.

Ráguel, egyike a szentséges angyaloknak, aki büntetést mér
a világra és az égitestekre. Mikháel, egyike a szentséges

angyaloknak, aki az emberiség jobbik része fölött ügyel, és
a káosz felett. Szarákiel, egyike a szentséges angyaloknak,

aki azoknak az embereknek a szellemei felett áll, akik
szellemükben vétkeztek. Gábriel, egyike a szentséges
angyaloknak, aki Ikiszát [a kígyók] a Paradicsom, és

a Kérubok felett áll. Rémiel, egyike a szentséges
angyaloknak, akit Isten azok fölé rendelt, akik majd

felkelnek (feltámadnak).”

„Ez a szent arkangyalok neve: (?) a világ és az alvilág
angyala, Rafael az emberi lelkek angyala, Raguel a bosszú

angyala, aki a világon és az égitesteken bosszút áll,
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Michael, aki az igaz ember és a nép fölött őrködik,
Sarakiel, aki a szellemek ellen vétő emberi lelkek fölött

uralkodik, Gabriel, aki a Paradicsom, a kígyó és a kerubok
serege fölött uralkodik.”

Meglehetősen nagy különbség van itt a két írás között
mind tartalom, mind pedig értelmezés terén. Nézetem sze-
rint itt nyilvánvalóan a fenti verzió a jobb. Tartalmát te-
kintve igen figyelemreméltó, hogymás arkangyalt rendel az
emberek „jobbik része” és a „szellemükben vétkezők” fölé.
Ismét itt van ez a „szellemben való vétkezés.” Ugye, én azt
mondtam, hogy nem itt a földön dől el a sorsunk, hanem
már otthon, a szellemi világban, ahol Istenmindannyiunkat
megteremt először, ott foglalunk állást Istenmellett vagy el-
len. Nézetem szerint ez az igemeglehetősen alátámasztja ezt
ameglátást akkor, amikor szellemben vétkezőkről beszél. De
nézzük tovább! Énok 41:8 CoG, majd Hamvas:

„Mert a nap mindig más, áldás vagy átok, és a hold
ösvényének útja fényességet ad az igazaknak, de sötétséget
hoz a bűnt elkövetőknek, az Úr nevében, aki elválasztotta
a világosságot és a sötétséget, és elkülönítette az emberek
szellemeit, és megerősítette az igazak szellemét Nevének

igazságosságában.”

„A Szellemek Urának nevében élnek mind a ketten, mert
ő választotta el a fényt a sötétségtől. Ő választotta el az
emberek lelkeit, ő alapozta meg az igazakat az igazság

nevében.”

Érdekes, lehet, hogy nem ugyanazt olvasták a fordítók?
Viccet félretéve, persze, hogy ugyanazt olvasták. A lényeg
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kihámozható mindkettő verzióból. Amiért én idéztem, az
a kijelentés, miszerint az Úr elválasztotta az emberek szel-
lemét (lelkeit), és a CoG verzióval egyetértve, „megerősí-
tette az igazak szellemét Nevének igazságosságában.” Az
idézet a Hamvas-féle verzióban is helyesen zárul, de a
CoG sokkal egyértelműbb. Tehát mély egyetértésben a
Bibliával itt azt láthatjuk, hogy az Úr két csoportra osztja
az emberi szellemeket (lelkeket), választottakra és igazta-
lanokra, akik elvesznek majd. Majd azt is megerősítve lát-
juk, hogy az Úr az, aki itt megerősíti az igazak szellemét
Nevének igazságosságában. Tehát nem te döntesz úgy,
hogy megerősíted magad Istenben, hanem Isten teszi ezt
veled, mert ha nem tenné, akkor nekedmagadtól simán vé-
ged lenne. Ez a helyzet. Énok 43:4 CoG és Hamvas:

„És válaszolt nekem: ‘A Szellemek Ura megmutatta neked
e példázatok jelentését: Ezek a földön lakozó szenteknek
nevei, akik hisznek a Szellemek Urának nevében örökkön

örökké.’

„Megkérdeztem az angyalt, aki velem volt s aki nekem
a titkokat megmutatta: Mit jelentsen ez? Ő pedig azt

mondta: A Szellemek Ura ezzel megmutatta, mi tartozik
össze: ez a földön lakó szentek neve, akik a Szellem Urához

hűek maradnak.”

Itt, bár minkét változat helyes, mégis az utóbbi, Hamvas-
félével értek inkább egyet. Mert az a pontosabb itt. A föl-
dön lakozó szentek ugye azok, akik itt, e földi létükben is
hűek maradnak az Úrhoz, természetesen nem a saját böl-
csességük és akaratuk, hanem az Úr kegyelme és segítsége
okán. Hiszen Ő az, aki hű marad a választottakhoz. A
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„földön lakozó”, illetve „földön lakó” titulus pedig ismét
arra világít rá, hogy ez egyfajta különleges státusz vagy ál-
lapot. Ahogyan a Biblia is írja: amíg e testben lakunk.
Most pedig Énok47:4 CoG és Hamvas:

„És a szentek szíve örömmel telt meg, mert az igazak
száma betelt, és az igazak imái meghallgatást nyertek,

és számon kérték az igazak kiontott vérét.”

„A szentek szíve pedig megtelik örömmel, hogy az igazság
mértéke betelik, az igazak imája meghallgatásra talál és az
igazak vérének kiontását a Szellemek Ura megbosszulja.”

Ez egy nagyon fontos ige! Ám az látszik, hogy Hamvas
itt nem érti, hogy pontosan miről van szó. A fenti idézet
helyesen arról beszél, hogy amikor az igazak száma betelt
(minden igaz megfutotta földi futását), végre megtörténik
az ítélet, amelyre minden igaz vár. Ez az ige is nagymértékű
összefüggést mutat például a jelenések6:10-11-el, ahol a
szentek sírnak az Úrnak, hogy miért késik az ítélet. Jel.6:10-
11 Károli

„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.”

Nem gondolnám, hogy Hamvas Béla szándékkal hazu-
dott volna. Itt inkább valóban az látszik, hogy egyszerűen
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nem jött rá az összefüggésre, ezért megpróbálta a saját né-
zeteihez hajlítani azt, amit olvasott. Hiba volt. Következzék
most egy megint csak igen fontos ige, amely aMagvető pél-
dázatával mutat szoros közösséget. Ez azért is annyira fon-
tos, mert ugyancsak rávilágít arra a kijelentésemre, amely
szerint a Magvető példázatának van egy sokkal mélyebb je-
lentése is, mint amelyet az Úr a tanítványoknak kijelentett.
Ugye, amint azt leírtam már korábban, az Úr a Magvető
példázatát úgy magyarázta el Péteréknek, hogy az elvetett
magokra koncentrálta a figyelmüket, akik maguk a földön
élő emberek. Az egyik ide esik, a másik oda, és ennek függ-
vényében alakul földi sorsa. De mire gondolok én, amikor
azt mondom, hogy van ennek egy sokkal mélyebb és sú-
lyosabb tartalma is? Arra, amiért a Magvetőt nagy „M” be-
tűvel írtam. Arra, hogy a Magvető az Úr, aki veti ezeket a
magokat a földre! Tehát nem te döntesz még odaát, terve-
zed meg az itteni életed és mi egyéb, ahogyan az ezoterikus
hazugságok tanítják. És nem is te döntöd el itt a földön, sa-
ját (nem létező) szabad akaratod alapján, hogy mi lesz
majd itt veled, ahogyan a keresztény és az alternatív ke-
resztény szekták hazugsága tanítja az embereknek. Nem! A
Magvető, az Úr dönti el, hogy kit hova vet! Ahova Ő vet, (a
vet ige, nem ugyanazt jelenti, mint a szétszór. Ha valaki vet,
akkor célzottan oda vet ahova akar, ám ha csupán szétszór,
akkor ahogy esik úgy puffan. Remélem érzed a különbsé-
get! Az Úr tehát vet) te pedig oda esel ahova Ő vet és pont.
Nos, tehát ennek ismeretében nézzük meg, az Énok köny-
vének ezzel igen csak egybevágó igerészét! Énok62:8

„És a választottak és szentek gyülekezete magként lesz
elvetve, és a választottak mind előtte állnak majd azon

a napon.”

135



Most jöjjön az Énok71:14-16 először a CoG, majd a
Hamvas-féle verzió:

„És odajött hozzám, üdvözölt hangján, és így szól hozzám:
„Ez az Emberfia, aki igazságosságra születik, és

igazságosság őrzi, és a Napok Urának igazságossága nem
hagyja el.” És mondta nekem: „Békességet hirdet néktek az

eljövendő világ nevében, mert a világ teremtése óta
elhatároztatott a békesség, és attól fogva így is lesz örökké
és örökkön-örökké. És mindenek az útjain járnak majd,
mivel sosem hagyta el őt az igazságosság: vele együtt lesz

lakozásuk, és vele közös lesz örökségük, és soha el nem vál-
nak tőle örökkön örökké. És hosszú napoknak idejét töltik

majd az Emberfiával, és az igazaknak békességük és
becsületes lakozásuk lesz a Szellemek Urának nevében

örökkön örökké.

Az öreg pedig az arkangyalok és az angyalok kíséretében
hozzám lépett, üdvözölt és azt mondta nekem: Te vagy az
ember gyermeke, aki az igazságra született. Az igazság

lakik fölötted és az öreg őszfejű igazsága nem fog elhagyni
téged. Ezután pedig azt mondta nekem: Az eljövendő világ
nevében üdvözöl téged, mert onnan származik a teremtett
világ boldogsága és tökéletessége és ebben fogsz részesülni te
is örökre és minden időkre. És az egész föld a te utadra fog
lépni, mert az igazság téged sohasem fog elhagyni. Nálad
lesz az ő lakása, nálad lesz sorsa és sohasem fog elválni

tőled. Így lesz az Ember Fiánál az igazaknak, a Szellemek
Urának nevében hosszú élete és békéje, az egyenes úton,

minden időkre és örökké.”

Itt azt láthatjuk. A meglehetősen nagy fordításbeli kü-
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lönbségek ellenére –, hogy Isten maga jelenti ki azt a tényt,
hogy a CoG szerint Krisztus, azaz az Ember Fia, Hamvas
szerint pedig Énok születik igazságra. Most függetlenül at-
tól, hogy ki fordította helyesen (egyébként a CoG) jól lát-
szik az, hogy maga Isten, az Atya jelenti ki, hogy itt valaki
„igazságosságra születik”. Tehát nem ő dönti el menet köz-
ben, hogy „rendben, akkor én ezen túl igaz leszek” (mert a
szabad akarat, döntés, választás hazugsága ezt hiteti el igen
sikeresen még a választottak tömegeivel is), hanem mint a
Biblia könyveiben számtalan helyen olvasható azok szá-
mára, akik tudnak olvasni, hogy ezt Isten dönti el és nem
az ember! Amiért azt írtam, hogy a CoG verzió a helyes az
azért van, mert az erre utaló szövegkörnyezet csak később,
a Qumráni barlangokban fellelt (Holt-tengeri tekercsek)
Énok töredékeiből derült ki. Hamvas erről nyilván nem tu-
dott így akként értelmezte az írást, hogy az Isten Énokot
magát méltatja e szavakkal, pedig, amint a fellelt anyagok-
ból kiderül itt Énok megkérdez egy angyalt, hogy ki az
Ember Fia, aki a Napok Urának társaként van leírva. To-
vábbi, ugyancsak rendszeresen előforduló érdekesség, hogy
itt minkét verzió egyébként Istent, a szellemek Urának ne-
vezi. Erről ugye hosszan írtam az Avatar című írásban. A
szellemek azok, akik kölcsönzik a földi ember szellemiségét.
Isten pedig eldönti, hogy az egyes ember miféle szellemet
kapjon társul e világi futása idejére. A Hamvas-féle fordí-
tásból ezután egy komplett könyv hiányzik (3.) Asztronó-
miai könyv 72:1-82:18-ig a CoG-féle átiratban.

„Ez a könyv, az égi fények keringésének könyve. Mind-
egyikről külön-külön: csoportjaik, uralmuk, és idejük

szerint, nevük, származási helyük és hónapjaik rendjében,
amint megmutatta nekem vezetőjük, a velem levő
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szentséges Uriel angyal. Ugyanígy pontosan tudtomra adta
az összes előírásukat is a világ minden évére, az örök

időkig, amíg el nem készül az új, örökké fennálló teremtés.”

Ebből egy részlet 81:1-2

Így szólt hozzám: – Ó, Énok, nézd a mennyei táblák írásait,
olvasd, amik rájuk vannak írva, és jegyezd meg magadnak
egyenként mindegyiket! Megnéztem mindent a mennyei
táblákon, elolvastam mindent, ami rajtuk írva állt, min-
dent megjegyeztem magamnak, és elolvastam a könyvet,

mely az emberek minden tettéről és a test minden
gyermekéről szólt, akik a földön az utolsó nemzedékig

születnek majd.

Ugye értjük, hogy ez miért nem kerülhetett be a nyugati
kánonba? Hiszen ha ez igaz – márpedig nézetem szerint az
–, akkor miről beszélünk tessékmármegmondani!?Van itt
egy könyv, a teremtés után 8-900 évvel, amelyben konk-
rétan és személyre szabottan le van írva minden egyes
ember „minden tette”, akik csak valaha a földre szület-
nek. Ugye értjük ennek a jelentőségét? Akik nem vették
be a kánonjukba, azok pontosan értették. Énok 82:1-3

„Most, fiam, Matuzsálem, mindezeket elbeszélem és felírom
neked. Igen, mindent feltártam előtted, és könyveket adtam
neked mindezekre vonatkozólag. Őrizd meg, fiam, Matu-

zsálem, az atyád kezéből származó könyveket, hogy
átadhasd őket a világ (többi) nemzedékének. Bölcsességet
adtam általuk neked, fiaidnak és utódaidnak, hogy ők is
továbbadhassák fiaiknak nemzedékről nemzedékre, örök
időkön át. Olyan bölcsességet, amely meghaladja saját
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gondolataikat. A bölcsesség elszenderül, de akik megér-
tik, nem alszanak (többé). Feléje fordítják fülüket, hogy

megtanulják ezt a bölcsességet, és ízletesebb lesz az
a legfinomabb tápláléknál mindazok számára, akik

esznek belőle.”

Énok itt konkrétan kijelenti Metuselahnak (Matuzsálem
Noé nagyapja), hogy ezek a könyvek valóban tőle szár-
maznak (rajta keresztül kapták az utódok nemzedékei). Ezt
vagy tagadni vagy elhinni lehet, de a szöveg egyértelműen
erről beszél, kijelenti ezt. Ha az írás igaz, akkor az valóban
Énoktól származik. A hitelességét illető döntést a szellemi
vezetésed fogja megadni neked. Az, amelyet Isten rendelt
neked. Érdekes, hogy a szöveg további része nagyban utal
éppen erre is. A bölcsesség, amely meghaladja „saját” (szel-
lemiségük szerinti) gondolataikat azok számára, akik (Is-
ten kegyelméből és akaratából) megértik, (rá)ébresztőleg
fog majd hatni az igazságra (azaz inspirálja őket, ahogyan
a Biblia is) és ezek soha többé nem esnek vissza az ébren
alvó zombi-létbe, amely földünk lakosságának szellemi ál-
lapotát túlnyomó részben ma is jellemzi. Akik a világ sze-
rint élnek, a világi értékek a meghatározóak számukra,
azok mind ehhez a csoporthoz tatoznak. Énok 84:1 ismét
először CoG majd Hamvas szerint:

„És felemeltem kezeimet igazságban, és áldottam a Szent
Hatalmast, s ajkaim leheletével szóltam, és testemnek

húsnyelvével, amit Isten adott a hústestben élő embernek,
hogy azzal beszélhessenek, és leheletet, nyelvet és szájat

adott nekik, hogy azok által beszélni tudjanak.”

„Az igazság nevében kezemet fölemeltem, dicsértem
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a Szent és Nagy Urat és szám leheletével és húsból való
nyelvemmel, amelyet az Úr adott az ember számára, hogy
beszélhessen, teremtett, beszéltem, mert megadta nekem a

lélegzetet, a nyelvet és a szájat.”

Itt ismét csak azt látjuk, hogy Hamvas Béla sajnos nem
érti a lényeget. Mert mi az, hogy „hústestben élő ember”?
Hogyan értsük ezt? Úgy, ahogyan az igaz. Az ember, aki
vagy egy hústestben (Avatarban) él, amint azt vonatkozó
írásom lapjain gondosan és alaposan kifejtettem. Ez van!
De aki vak az igazságra, az sosem fogja ezt megérteni.
Hamvas Béla fordítása itt, a negyedik könyvvel véget ér
(!?). Ötödik könyv Énok levele 91-105-ig. 91:1

„És most fiam, Matuzsálem, hívd ide nekem összes fivére-
det, és gyűjtsd össze nekem anyádnak minden fiát, mert

egy hang szólt hozzám, és a szellem öntetett ki reám, hogy
mindent megmutassak nektek, ami az örökkévalóságig

történni fog veletek.”

Ismét csak – miként a Bibliában is többszöri megerősí-
tés hitelesíti az állításokat, megerősítésre kerül az a kije-
lentés, miszerint minden előre meg van írva. Ezt pedig
Énok a neki (hozzá, mellé) rendelt szellem ösztönzése
okán akarja megjelenteni az utódoknak. Érzek némi szel-
lemi közösséget ezzel. Tehát Énok előre elmondja, hogy ki-
vel mi fog történni az örökkévalóságig. Ezek szerint akkor
vajon ők dönthettek bármiről is? Nem gondolnám. Énok
91:6

„Másodszor is megismétlődik az igazságtalanság, és
megvalósul a földön, és újból felülkerekedik majd az
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igazságtalanság minden cselekedete, az erőszakoskodás
és a törvényszegés minden cselekedete.”

Énok itt elmondja azt, ami azóta beteljesedett. A dolog
érdekessége sok egyéb mellett leginkább talán az, hogy
mindezt az özönvizet megelőzően úgy nyolcszáz évvel te-
szi. És most érkeztünk el oda, ahhoz a részhez, amelynek
idézését jóval feljebb megígértem. Ennek a könyvnek a
címe „Az apokalipszis hetei” azaz „a hetek (a világ hetei-
nek) kinyilatkoztatása, feltárása”. Ez a könyv, mint látni
fogjuk egy teljes körű és konkrét, tíz világhétben való le-
írása az emberi történelemnek, amely e történelem kezde-
tétől, a teremtéstől, ugyanennek a történelemnek a lezá-
rultáig tart. Most hadd ne ismételjem magam a „miként
lehetséges ez, ha nincs minden a legapróbb részletekig
előre rögzítve?” kérdéskörben. Annyira nyilvánvaló, hogy
szinte már én is unom. Sokkal érdekesebb tehát ennél
maga az írás, amelyben a hetedik hét eseményei kijelen-
tésekor ismerhetünk rá saját, jelen korunkra.

„Akkor hozzáfogott Énok, hogy elbeszélje a könyvek
tartalmát; így szólt: „Az igazságosság gyermekeiről, a világ

választottairól és az igazságosság és az egyenesség
ültetvényeiről – ezekről akarok nektek beszélni, és

tudtotokra adom, fiaim, én, Énok, annak megfelelően, amit
nekem mennyei látomásban mutattak, és amit a szent

angyalok szavából tudok, és a mennyei táblákról
megtanultam.” És Énok hozzáfogott, hogy a könyvből

elmondja, és így szólt: „Hetedikként születtem az első héten,
amikor (még) igazságosság és hűség uralkodott. Utánam,
a második héten nagy gonoszság emelkedik majd fel, és
csalárdság fakad; benne lesz az első vég, és csak egy férfi
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menekül meg benne. Miután elmúlt (a vég), növekedni fog
az igazságtalanság, és törvény adatik majd a bűnösök

számára. Ezután a harmadik hét végén egy férfit választa-
nak ki, mint az igaz ítélet palántája, és az ő leszármazottja
lesz az igazságosság örök csemetéje. Ezután a negyedik hét
végén láthatóvá lesznek a szentek és igazak látomásai; és

egy törvény minden eljövendő nemzedék számára, és sátrat
állítanak fel számukra. Ezután az ötödik hét végén örökre
felépítik a dicsőség és uralom házát. Erre a hatodik héten

mind megvakulnak az akkor élők; bölcsesség híján
istentelenségbe merülnek el mindnyájan. Egy férfi felszáll
(az égbe), a hét vége felé tűz pusztítja el a királyság házát;
és a választott gyökér egész nemzedéke szét fog szóródni.

Ezután a hetedik héten egy hitehagyott nemzedék támad;
számos cselekedetet hajt végre, és minden tette elpártolás
lesz. E hét végén ki lesznek választva az igazságosság örök
ültetvényének választott igazai, hogy hétszeres oktatást

kapjanak az Ő egész teremtéséről. Mert hiszen ki olyan az
összes emberfiak közül, aki képes lenne rá, hogy meghallja
a Szent hangját, és ne remegne meg tőle? Ki az, aki képes

lenne rá, hogy átlássa gondolatait? És ki az, aki képes lenne
rá, hogy az ég összes művét szemlélje? Hogyan lehetne

bárki olyan, aki az eget képes lenne megvizsgálni? És ki az,
aki képes lenne rá, hogy a menny dolgait belássa, hogy egy
lelket, vagy egy szellemet lásson, és arról beszéljen, vagy
felemelkedjen, és mindenek végét lássa, felfogja, vagy
azokat utánozza? Az összes férfi közül ki az, aki képes
lenne tudni, hogy mennyit tesz ki a föld szélessége és

hosszúsága, és kinek mutatták meg ezeknek mértékét? Vagy
van-e bárki is, aki képes lenne megismerni az ég hosszát,
mennyit tesz ki a magassága, mire alapul, milyen nagy

a csillagok száma, és hol térnek nyugovóra az égi fények?
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Akkor elmetszik az igazságtalanság gyökereit, és a bűnösök
kard által pusztulnak el. Az istenteleneknek mindenütt

elmetszik gyökereit, és azok, akik erőszakoskodást
terveznek és káromkodnak, kard által pusztulnak el.
Ezután egy másik hét támad, a nyolcadik, amely az

igazságosságé, és egy kardot kap majd, hogy ítéletet és
igazságosságot gyakoroljon azok felett, akik erőszakos tette-
ket követtek el, és a bűnösök az igazak kezeibe adatnak át.

Ugyanennek befejezésekor házakat szereznek majd
igazságosságuk által, és a Nagy Király háza dicsőségben
mindörökre felépül. Ezután a kilencedik héten az egész
világ számára kinyilvánul az igazságosság ítélete, és az
istentelenek minden műve eltűnik majd az egész földről;
a világ fel lesz jegyezve a pusztulásra, és minden ember

az egyenesség útja után néz majd. Ezután a tízedik héten,
a hetedik részben következik be a nagy, örök ítélet

a Virrasztókon és a hatalmas, örök mennyeken, amelynek
folyamán végrehajtja a büntetést az angyalok között.

Az első ég el fog tűnni és el fog pusztulni; új ég jelenik majd
meg, és az ég minden ereje hétszeresen világít majd örök
időkig. Ezután sok, számtalan hét telik majd el jóságban

és igazságosságban mindörökké, és a bűn (többé) szóba sem
kerül attól fogva mindörökké.”

Ez tehát az Isten által szentesített forgatókönyv, amely
igencsak egybevág azzal, amelyet a Biblia lapjain megis-
merhet az, aki olvassa azt. Kiemelném azt a „furcsa” egy-
beesést, amely a Jelenések könyvének az Úr által kijelen-
tett hét korszakával állítható igen könnyen párhuzamba. E
hét korszak hetedike, a Laodiczeai, ugyancsak a mi, jelen-
korunknak felel meg, amely ugyancsak hasonló jellemzés-
ben részesült az Úr részéről, mint amelyet az Énok köny-
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vében olvashattunk a hetedik hét történéseivel és állapo-
tával kapcsolatban.

További összecsengés – a számos egyéb mellett – az
Énok 98:9 amelyben ez az írás is megerősíti a választottak
és nem választottak, a nemes és az alantas célra szánt edé-
nyek jelenvalóságát.

„Jaj nektek, balgák, mert balgatagságotok által fogtok
elpusztulni; nem hallgattatok a bölcsekre, és nem talál meg
titeket a jó! Tudjátok meg most, hogy a romlás napjára

vagytok előkészítve; ne reméljetek, hogy ti, bűnösök
életben maradtok, hanem kipusztultok és meghaltok; mert

nincs értetek váltság, mivel a nagy ítélet napjára,
a szomorúság és a szellemetekre beköszöntő nagy
megszégyenítés napjára vagytok előkészítve.”

„Ne reméljetek”, „vagytok előkészítve”. Hát ez elég ke-
mény beszéd. Akkor ezek szerint esélyük sincs ezeknek?
Nyilván. Végül pedig egy olyan ige az Énok könyvével való
foglalkozásunk lezárásaként, amely igen pontosan leírja
mindazt, ami a hetedik héten, azaz napjainkban történik.
Azt, amelyről magam is oly sokat beszéltem. Nézzük tehát
Énok 104:10

„Én azonban ezt a titkot is ismerem, hogy sok bűnös
megváltoztatja és elferdíti az igazság szavait számtalan

módon, gonosz beszédeket mond és hazudik, nagy
csalásokat eszel ki, és saját szájíze szerint ír könyveket.

De amikor majd minden szavamat helyesen írják le saját
nyelvükön, semmit sem változtatnak meg, vagy hagynak ki
szavaimból, hanem mindent helyesen írnak le, mindent,
amit én rájuk vonatkozóan tanúsítottam, akkor ismerek
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egy másik titkot: könyvek adatnak majd az igazaknak és
bölcseknek, és sok örömet, egyenességet és bölcsességet

fognak nyújtani. A könyveket átadják majd nekik; hinni
fognak azokban, és örvendeznek annak és minden igaz,
aki abból megtanulta a becsületesség minden útját, mert

meg fogja kapni jutalmát”

Mit is mondhatnánk erre? Úgy legyen!
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Az ős és ókori építészetről

Amint az Énok könyvének szentelt fejezet záró igerész-
lete is rámutat a tényre, világunkat minden téren, minden
szinten át és átszövi, tökéletesen lefedi egy gigászi hazug-
ságháló. Egy lepel, amely fellebbentésére kizárólag Isten ké-
pes. Minden „hivatalos” csatornából, a médiából, az okta-
tási rendszerből, az akadémikus tudomány részéről dől,
ömlik az a hazugságáradat, amelyet világunk lakóinak
döntő többsége megfellebbezhetetlen és egyetlen igazság-
ként fogad el. Függetlenül attól, hogy éppen hol él a világ-
ban, a saját környezetének hangadói elárasztják őt azokkal
az információkkal, tudnivalókkal, amelynek ismeretét el-
várja a rendszer, amelyben él. Mindegy, hogy Amerika, Eu-
rópa, Afrika, Ázsia, India, Kína, Oroszország vagy éppen
Magyarország, mindenki megkapja a magáét, ha helyen-
ként mást és mást is. A helyi okosok ezt mondják, ezért ez
így is van, kész, pont. Megkapja mindenki bőven vallási
vagy politikai vonalon azt, amit tudnia kell. A legtöbb
embernek ennyi bőven elég is. Ám vannak, akiknek nem.
Ezek azok, akinek Isten beültette a szívébe a megismerés
vágyát, az igazság utáni vágyat. Ezek azok, akiknek nem
elég a Dobostorta tetején a cukormáz. Akiket nem vezet-
het meg a hazugság, mert a szívükben pontosan érzik,
hogy az, amit ma a vallásokban, az iskolákban, egyeteme-
ken tanítanak, amit a tömegtájékoztatás erőltet, egyfoly-
tában döntve a mocskot az emberek tudatába, az igen tá-
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vol van mindattól, ami az Isten igazsága. Ám, ahogyan
Énoknál is olvashattuk, lesz (van) idő, amikor az igazság
megmutatkozik azok számára, akiknek értő elmét és szívet
ad az Úr annak befogadására. Amikor eljön a választottak
számára a valódi felvilágosodás kora. Én a magam részé-
ről szilárdan hiszem azt, hogy ez az idő, a választottak szá-
mára az elmúlt évtizedek során kezdődött el valójában, és
a világnak a pusztulásba való, egyre gyorsuló ütemű hala-
dásával lépést tartva egyre gyorsabb ütemben tárja fel Is-
ten az igazságot azoknak, akiknek a megismerést szánja.
Természetesen voltak már korábbi megnyilvánulásai is az
igazság felszínre törésének. A történelem folyamánmindig
voltak néhányan, akik megláttak dolgokat, akik felfedeztek
ezt-azt a valóságból. Ám, amint ezt Dánielnek is megje-
lentette az Úr, a valódi megismerésre a történelem lezá-
rultának napjaiban kerül majd csak sor. Akkor jut el a vi-
lág abba a szakaszba, amikor ez egyrészt lehetővé válik,
másrészt szükségszerűvé is, hiszen mikor, ha nem az utolsó
pillanatban? Később már késő lenne. Nézetem szerint az
internet kora az a kor, amikor. Amikor a valóságot többé
nem lehet, képtelenség elrejteni azok elől, akik képesek
meglátni azt. De, hogyan jön ez ide? Hiszen itt, ebben a fe-
jezetben az ős és ókori, a valós emberi történelem kezdeti
és középkori szakaszának építészetéről szeretnénk gon-
dolkodni. (Ugye itt mindössze hatezer év történelméről és
úgy négyezer év építészetéről van szó.) Mindezt úgy, hogy
valójában nem is értünk hozzá. Persze, ha te éppen igen,
akkor előnyben leszel velünk, egyszerű, csupán a józan pa-
raszti eszünkre támaszkodó gondolkodókkal szemben.
Ám – úgy hiszem –, ebben az esetben számodra még in-
kább nyilvánvalók és szemet szúrók lesznek azok a meg-
látások, amelyek alább következnek e téma kapcsán. Tehát
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az internet korában, amikor könnyedén tehetsz virtuális
utazásokat akár az íróasztalod mellől a világ bármely ré-
szére, amikor pillanatok alatt szinte bármilyen informáci-
óhoz hozzájuthatsz ha tudod mit keress, amikor egy-egy
épületet elképesztő részletességgel és szinte nagyító alatt
szemügyre vehetsz kedved szerint, akkor már csak a meg-
felelő gondolatok lesznek szükségesek ahhoz, hogy felfe-
dezhess olyan dolgokat, amelyeket eddig éppen az infor-
máció, a személyes tapasztalat hiánya okán sikeresen
elrejthettek előled. Ma néhány gombnyomás és ott állsz
Karnak, Luxor vagy Baalbek mega-romjai között. Meg-
csodálhatod a Gizai vagy egyéb piramisokat, a nagy szfinx-
t, sétát tehetsz Rómában, vagy ahol éppen tetszik. Így te-
hát, ha tudod a megfelelő kérdéseket, akkor megkapod a
megfelelő válaszokat is. Igen, az internet kilencvenöt szá-
zaléka szemét. De ott van az a maradék öt százalék, ame-
lyet Isten megtartott neked. Tudod, Isten minden mocskot
képes jó célra hasznosítani. A választottak tehát felteszik a
megfelelő kérdéseket és megkapják a megfelelő válaszokat.
Nézzük hát, én mire jutottam e téma kapcsán!

Amivel az ember a „gyanús” építmények megismerése
során általában először találkozik, az a Gizai piramisok le-
nyűgöző csoportjának rejtélye (21-23. képek). Itt ugye há-
rom nagy és három jóval kisebb építményről beszélünk
alapvetően. De mielőtt részletesebben megvizsgálnánk
ezeket, nézzük az általánosságokat! Általánosságban el-
mondható ezekről, hogy a mai napig sincs senkinek sem-
miféle valódi bizonyítéka semmire ezekkel kapcsolatban!
Sem az, hogy pontosan mikor épültek, sem az, hogy pon-
tosan kik építették ezeket, sem az, hogy milyen módon
épültek, sem pedig az, hogy pontosan milyen célra épültek
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nem bizonyítható egyértelműen. Természetesen rengeteg
találgatás, teória látott már napvilágot ezek kapcsán a mai
elfogadott „tudományos” királysírok elmélettől kezdve az
ufo repülőtéren át, az ezoterikus energianyerő és kultikus
központokon keresztül a végtelenségig sorolhatóan. A mai
hivatalos álláspontra, amelyet minden iskolában, egyete-
men tanítanak, miszerint ezek királysírok voltak, csupán
néhány, erősen megrongálódott és teljesen üres kőszarko-
fág utal. Némelyiket, mivel szélesebb, mint a hozzá vezető
járat, elvileg a piramis építésekor kellett elhelyezni az épít-
ményben, hiszen később már bajos lett volna bevinni azt.
Ennyi a „bizonyíték”. Ám, mint mondtam, valójában
mindez csupán teória. Szerintem ha valaki megnézi például
a Kheopsz metszetét, egészen nyilvánvalóvá válik számára,
hogy a sírelméletnek se füle se farka. Teljesen logikátlan,
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hogy egy királysírt így építsenek meg. Miért éppen oda ke-
rültek a kamrák ahova? Miért van a több rekeszre osztott
mennyezet kialakítás? S ha már általánosságok, akkor néz-
zük mit tanítottak nekünk és tanítanak gyermekeinknek az
általános iskolában? Lényegét tekintve azt, hogy ezek az
építmények a Fáraók temetkezésére szolgáló hatalmas sí-
rok és emlékművek egyben, amelyeket sok-sok szorgos
kezű rabszolga és munkás épített meg hosszú évtizedek
alatt. Ugye itt, csak Egyiptomban úgy negyven különféle
méretű és formájú piramisról van szó, a világ egyéb részein
fellelt és még feltáratlan piramisokról nem is beszélve.
Egyiptomban tehát ezek elvileg temetkezési célokat szol-
gáltak. De mi a helyzet a világ többi részén fellelhető pél-
dányokkal? Hiszen a világ, különösen Dél-Amerika tele
van ezekkel. Utóbbiakról általában templomként és áldo-
zati helyszínként gondolkodnak a régészek. De találunk be-
lőlük Európai területen is jócskán. Franciaországban, Gö-
rögországban, Olaszországban például. Ezek, miként a
Dél-Amerikai társaik is, egészen bizonyosan nem király-
sírnak készültek. Valószínűleg alaposan meg fogsz lepődni,
ha beütöd a keresődbe a „Kárpát-medencei piramisok”
szöveget, majd szemügyre veszed amit találsz. Én a magam
részéről úgy gondolom, hogy a piramisépítészet közös tő-
ről fakad, legyen az bármely részén is a világnak. A pira-
misok külleme részleteiket tekintve némileg eltérő, ám
mind egyértelműen piramis. Ha logikusan szemléljük a
dolgot, akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a
formáját tekintve hasonló építmény a funkcióját tekintve
is hasonló kell, hogy legyen. Szerintem. A házakban is ál-
talában laknak az emberek, mindegy, hogy azok milyen tá-
ján és milyen külső részletekkel jelennek meg a világ egyes
részein. A ház az ház, leginkább lakásként szolgál. A pira-
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mis meg nyilván piramis. Az elképzelhető, hogy néhány fá-
raó okosan kitalálta, hogy kisajátítja magának a saját te-
rületén fellelt piramisokat, ősi templomokat (Karnak, Lu-
xor), az is valószínű, illetve a templomoknál esetenként
egészen bizonyos, hogy hozzá is építettek az ősi építmé-
nyekhez, de, hogy az alapokat tekintve nem ők és nem e
célra építették ezeket, az nézetem szerint szent igaz. Erre
még visszatérünk. Nagyon érdekes például a Boszniai pi-
ramis(ok) helyzete. Furcsa az e körül folyó maszatolás, de
legalább maszatolás van ellentétben a kis hazánkban fel-
lelhető érdekességekkel kapcsolatosan. Itthon néma csend
honol e tárgyban. Egy átlag magyarnak meg sem fordul a
fejében, hogy bármilyen vonatkozásban összekapcsolja
hazánkat a piramisokkal. Már az is az átlagnál tájékozot-
tabbnak számít, aki tudja, hogy Egyiptomon kívül is van-
nak piramisok. Na, de hogy itthon? Nevetséges! Ilyen sen-
kinek eszébe sem jut. Igaz, vagy nem igaz? Tehát a bosnyák
piramis. Gyanús körülmények, tiltakoznak a régészek, ne-
hogy magántőke bevonásával szakszerűtlen feltárás tör-
ténjék, mert lakott ott három hete négy család, tiltakoznak
a természetvédők, mert van ott egy őshonos csótányfaj is,
amelyek szaporodása sérülhet ha ásatások kezdődnek...
Viccet félretéve találtak ott egy középkori várromot, amely
miatt a hely azonnal „nemzeti műemlék” státuszt kapott –
ugye így már fokozottan védett – és állítólag a vár romjai
alatt római kori maradványok is vannak, ezért a régész
szakma tiltakozik az ásás ellen. „Mi, Európa hivatásos ré-
gészei határozottan tiltakozunk az ellen, hogy a boszniai ha-
tóságok támogatják a Visoko környéki dombokon folyó úgy-
nevezett „piramis”-projektet. E ténykedés a gyanútlan
nagyközönség rosszhiszemű megtévesztése, és semmi keres-
nivalója az igazi tudományok között. Olyan szűkös forrá-
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sokat pazarolnak így el, melyeket sokkal inkább a valódi ré-
gészeti örökség megóvására kellene fordítani, egyúttal elte-
reli a figyelmet Bosznia-Hercegovina régészeinek minden-
napos gondjairól.” Tehát a kormány végül a „tudósok”
nyomására megvonta az eredetileg megszavazott támoga-
tást a feltárás-projekttől. Érted? A tudósok megfúrták a fel-
tárást. A hegy helyett, hiszen egy normális világban nyil-
ván azt fúrják meg, hogy kiderüljön az igazság. De ezek
valamiért nem akarják tudni. Illetve előre tudják, hogy
nincs ott semmi érdekes. Tény, hogy ha történik egy fel-
tárás, akkor azt illik valóban a lehető legnagyobb gondos-
sággal és körültekintéssel elvégezni, de azért van itt néhány
furcsaság. Mindenekelőtt – ismerve a tudomány hozzáál-
lását az ilyesféle ügyekhez – nem zárnék ki itt egy nagyfokú
szakmai féltékenységet. Micsoda világraszóló lebőgés lenne
a „szakmának”, az úgynevezett „tudósoknak” ha kide-
rülne, hogy valóban igaz a dolog. És erre éppen egy Ame-
rikába kivándorolt, ott megtollasodott, ám minden elő-
képzettség nélküli, helyi üzletember jött rá, nem a helyi
régészek, akiknek kiveri a szemét a látvány. A régésztár-
sadalomnak éppen elég volt lenyelni a Trója békát, nehe-
zen viselnének egy újabb ilyen kaliberű fiaskót. Heinrich
Schliemann a szatócsinasból lett világhírű felfedező sokáig
gúny és nevetség tárgya volt. Sok tudós „szakmabeli”, min-
den érdeme és valós sikerei ellenére még ma is támadja,
kritizálja őt. Hát igen, van, hogy savanyú a szőlő. Van há-
rom diplomám, beszélek négy nyelvet és egy agyagbögrét
sem találtam soha sehol. Erre jön ez a szatócs és kiássa Tró-
ját. Fúj! Visszatérve a bosnyák piramishoz, nézd csak meg
a helyszínről készült fotót!(24. kép) Ha ez egy „természe-
tes képződmény, akkor igencsak tréfás kedvében volt a Jó-
isten, amikor oda teremtette. Egy normális világban nem
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az lenne a logikus, hogy amennyiben egy ilyen leletnek ha
csak az esélye felmerül, azonnal teljes nemzeti összefogás-
sal tisztáznák a dolog állását? Szerintem ez lenne a logikus
történet. Olyan nagy dolog ásni egy gödröt? Ezek szerint
igen. Furcsa. Vajonmitől tartanak?Mi derülhet ki? De, hogy
nemenjünkmesszebbre kis hazánkmaradék tájainál, nekem
is van egy kedvenc kis hazai dombocskám, amelyről eddig
nem beszélt senki a téma vonatkozásában. Bizony! Persze
nem állítom kifejezetten, hogy piramis rejtőzne alatta, nem,
hogy a bosnyákokéhoz hasonlóméretű, demindenesetre, bi-
zonyos irányból rátekintve, sőt több irányból is, egészen fura
módon szabályos formájú képződményről van szó esetében.
A probléma az, hogy kissé veszélyes nézegetni onnan, ahon-
nan pedig a legtöbben láthatnák és nyilván naponta látják
is, és ahonnan egyébként igen beszédes a látvány. De, hogy
ne csigázzam a kedélyeket, konkrétan egy általam „hegyes-
nek” nevezett, valójában Csúcsos-hegy nevezetű (micsoda
véletlen) kifejezetten piramis alakú hegyecskéről beszélek,
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amely az M7 autópályáról a Velencei-tónál, úgy a 43.-44.
kilométer magasságában Nadap (ÉK) felé tekintve igen jól
kivehető. Én jártam is ezen a kis hegyen, egészen a csúcsáig
feljutva. Sűrűn be van nőve növényzettel, de egy gyalo-
gösvényen kényelmesen meg lehet mászni, a tetejéről pe-
dig szép kilátás nyílik a környező vidékre. Bár a valószí-
nűsége elvileg csekély, ennek ellenére engem egyáltalán
nem lepne meg, ha ott is rejtőzne egy ilyen építmény. Le-
het, hogy csak beleképzelem, de a műholdképeken és bi-
zonyos irányból tekintve élőben is még mintha néhány él
is tisztán kivehető lenne (25-30. képek). A méretei azon-
ban meglehetősen hajaznak a Kheopsz piramiséhoz, bár
még az is előfordulhat, hogy annál is nagyobb, ha valóban
ott van. Tehát nagyjából 240-260 méter körül vannak az ol-
dalai, az élek úgy 180 méter körülinek látszanak a műhold
szerint és jelenleg körülbelül 150 méter magas, bár ez az
adat elég bizonytalan, hiszen nem tudni, hogy mennyi ré-
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sze lehet a föld alatt. A hegy lábánál állva kissé laposabb-
nak tűnik, mint a Kheopsz, de ha tényleg kapott az ára-
datból, akkor az is csoda, hogy egyáltalán még megvan és
csak a csúcsa veszett oda. Ettől függetlenül nagyon komo-
lyan piramisforma, különösen ha Kápolnásnyék irányából
Pázmánd felé haladva vesszük szemügyre, mielőtt még át-
mennénk az autópálya felett. Nagyon annak látszik, ami.
Igazán elképesztő lenne, ha igazam van. Koordináták:
47°16’07.41”É és 18°37’38.51”K. Amennyiben a dolog igaz,
akkor el kell fogadni azt a logikus tényt, hogy – legalábbis
ez – mindenképpen az özönvíz előtt épült, hiszen az özön-
víz áradata által magával sodort üledék lehetett csak képes
ilyen tökéletes módon elfedni egy ilyen gigászt. Ez nyil-
vánvalóan igaz a többi, ehhez hasonló objektum esetében
is. Ezek Egyiptomban azért bukkantak felszínre, mert a ho-
mokos laza talaj nem volt képes szilárd burkolatot ké-
pezni azokon, és az azt megkötő növényzetnek megfelelő
életkörülményeket biztosítani. Egyiptomban tehát kidőlt a
liszt, ennek okán muszáj volt valami tudományos magya-
rázattal előrukkolni. Kiötlötték tehát az „ez volt a fáraók te-
metkezési helye” című egyiptomi népmesét magyarázat-
képpen. Visszatérve az én kis dombocskámhoz, az erózió
a körülötte lévő területet már alaposan lecsupaszította,
mivel annak nem volt támasza, egyedül ez a magányos púp
emelkedik ki ma is a tájból, de a rajta lévő, a talajt megkötő
növényzet megakadályozza azt, hogy maga a szerkezet is
felszínre kerüljön. Így maradhatott rejtve egészen napja-
inkig. Amikor azt mondtam, hogy „egyedül ez a magányos
púp emelkedik ki ma is a tájból” akkor nem voltam egészen
pontos, hiszen ettől egy kis völgyecskével elválasztva nyu-
gati irányban indul tulajdonképpen a Velencei-hegység. A
Csúcsos lábánál állva, azt keleti irányból szemlélve (ez a
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helyszínen látszik igen jól, de azért a műholdképen is ki-
vehető) láthatunk egy másik kis hegyes kiemelkedést a
tájból, amelyet azonban sokkal magasabban borít a talaj. Ez
lehet akár egy testvére is a Csúcsos-hegy növényzete és ta-
laja alatt rejtőző objektumnak. Ha igaz a meglátásom, ak-
kor a két monstrum csúcsai között nagyjából hétszáz mé-
ter a távolság, amely szinte éppen megfelel a Hufu-
Kheopsz és a Hafré csúcsai között mérhető távolságnak. Az
arányaik is hasonlóak lehetnek. Tényleg nem tudom, hogy
igaz-e a dolog, mindenesetre nagyon érdekes.

De térjünkmost vissza Egyiptomba és a már az általános
iskolában megtanult hazugságokhoz! Tehát a piramisok
elvileg úgy épültek, hogy a közeli kőfejtőkben kibányászták
és kifaragták az átlagosan két tonnás, de esetenként több tíz-
tonnás köveket, majd különféle módon, például a Níluson
hajóval a lehető legközelebb szállították az építkezés szín-
helyéhez. Most azt, hogy ezeket a hajókig hogyan vitték el,
hogyan tették fel és vették le azokról, ezt hagyjuk. Lényeg
az, hogy elvileg megtették. Tehát a kövek valamilyen mó-
don eljutottak az építkezés közelébe. Ezeket azután fagör-
gőkre helyezték és rabszolgák hadai igavonóként kötelek-
kel a rendeltetési helyére vonszolták őket a homokban
fekvő görgőkön gurigatva. Most nézzük a Hufu-Kheopsz
(nagy) piramis méreteit! „Az alap 2,1 cm-es hibahatáron be-
lül tökéletesen vízszintes, mai ismereteink szerint az eredeti
oldalhosszak 4 cm-en belül azonosak voltak a négy oldalon.
Az oldalak dőlésszöge átlagban 51° 50’ 40’’, a legnagyobb el-
térés két oldal dőlése között 2° 48’. A piramis oldalainakmai
hossza: északi oldal: 230,26 méter, déli oldal: 230,45 méter,
keleti oldal: 230,39 méter, nyugati oldal: 230,3 méter. Mai
magassága 137,3 méter. Az oldalhosszak azonban a burko-
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lat hiánya miatt ma rövidebbek, mint eredetileg, amikor
232,4 méteres oldalhosszon 146,7 méter magas volt. Más
adatok szerint 230,33 méteres alapon 146,59 méter magas-
ságú volt. A számítások eltéréseit egyrészt a mára eltűnt
burkolat vastagságának eltérő becslései, másrészt az olda-
lak dőlésszögének eltérései okozhatják. Most nézzük a szer-
kezetét! A piramis felépítményét átlagban 1 köbméteres, 2
tonnás kváderekből építették, összesen körülbelül 2,5 mil-
lió köbméter mennyiségben, azaz ötmillió tonnás tömeg-
ben. Az építés technológiája a Sznofru piramisainál már be-
vált módszerű, ennek lényege, hogy a téglatest alakú
kvádereket nem a hagyományos módon, a legkisebb felü-
letű oldalra állítva és döntött szögben helyezték el, hanem
a legnagyobb felületű oldalra és vízszintesen. Emellett nem
közel függőleges rétegeket építettek, mint korábban, hanem
vízszinteseket, minden egyes követ átlapolva helyeztek el
egy sík felületen, bár erre csak a külső rétegeknél ügyeltek.
Ez jelentősen megnövelte a stabilitást. A belső mag gyen-
gén megmunkált, csak durván tégla alakúra faragott kö-
vekből áll, amely a külső részek felé egyre pontosabb és fi-
nomabb faragásúvá válik. A belső részeken a kváderek
közti hézagokat kőtörmelék és homok tölti ki. A legkülső
kváderek már összecsiszolt felülettel kerültek beépítésre. A
kváderek mérete és alakja a teljes felépítményben változa-
tos, sokszor szabálytalan. Az építőkövek magassága, és ez-
zel a rétegek vastagsága 0,9 és 1,2 méter között, a rétegek be-
húzása a 0,23 métertől az 1 méterig váltakozik. A
felépítmény legnagyobb része (98%) helyben bányászott,
gyenge minőségű mészkő, a burkolat igen jó minőségű tu-
rai mészkő, míg az alépítményben és teherhordó részeken
és a szarkofágnál asszuáni gránit alkalmazása is előfordul.
A piramis keleti oldalának egy szakaszán még mindig lát-
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ható mintegy három sornyi burkolat a hozzá csatlakozó
„küszöbbel”, így képet alkothatunk arról is, hogy nézett ki
ez az építmény újkorában. A messzebbről érkező építő-
anyagot a Níluson szállították, speciális hajókon, amelyeket
még a közönséges áruszállító hajóktól is megkülönböztet-
tek. Az áruszállítók neve uszeh (uszály?) egyik jelentése szé-
les, a kőtömböket, oszlopokat és szarkofágokat a szat nevű
típussal hordozták. A kőtömbök súlya az 1,5 tonnástól a
több tíz tonnásig változik. Így nem meglepő, hogy a gi-
gantikus építmény tömege meghaladja az ötmillió tonnát.
Elkészülte idején hófehér gúla volt.”

Hm! Szóval látunk itt egy 2-20-30 tonnás faragott kö-
vekből megépült, hajszálpontosan vízszintezett, ugyancsak
hajszálpontosan, azonos méretűre, 230 méteres oldalhosz-
szakkal és közel 150 méter magasra megépített kőhegyet,
amelynek a tetejére annak idején még odabiggyesztettek
egy hét tonnás kis záróidomocskát is. 150 méter magasban.
Ügyesek lehettek az akkori népek. Vagy volt toronydarujuk,
vagy nagyon erősek voltak. És itt van ez a vízi úton való szál-
lítás is. Csak úgy odabiggyesztik nekünk különösebb rész-
letek nélkül, fogadjuk el, így volt. Ez valamiért nagyon sán-
tít nekem.. A mai ember számára ez teljesen természetes,
nem ütközünk meg a gondolaton. Vannak hatalmas fo-
lyami uszályaink, bárkáink, a tengeren teherszállító monst-
rumok, gigatankerek, megszoktuk a gondolatot. Ezeket jól
megrakják bika darukkal azután hajrá, irány a cél. De láttál
te már ókori egyiptomi hajót? Állítólag Krisztus előtt 2500
évvel – hiszen szerintük ekkor épültek a Gizai piramisok –
tudtak készíteni az akkori népek olyan hajót is, amely elbírt
legalább száz tonnát (ezt kell állítaniuk, ha el akarják hitetni
velünk a fenti mesét) de bemutatni egyet sem tudnak ezek
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közül. Csupán fantáziarajzokon csodálhatjuk meg ezeket a
hajókat. Amiről konkrétan tudunk, azok vagy papiruszsás-
ból és nádból készült vízi alkalmatosságok, vagy igen karcsú
fahajók, nagyobb csónakok, amelyek egyáltalán nem voltak
alkalmasak nagyobb teher szállítására. Talán voltak tutajaik,
ez logikus lenne, amelyet teherszállításra használtak, ám
erre nincs bizonyíték. De ne kukacoskodjunk, tegyük fel igaz
az állítás, volt olyan hajó, amely akár több tíztonnás köve-
ket is képes volt szállítani. De, hogyan hajózták be ezeket?
Nem voltak daruik. Ehhez komoly infrastruktúra szükséges.
A köveket el kellett juttatni a folyóhoz ahol erre a célra al-
kalmas kiépített kikötőnek kellett lennie dokkal, rakodó-
hellyel, daruval, miegymással mind a berakodó helyen,
mind a célállomásnál. Nem tudunk ilyenről. A piramisok vi-
szont valahogy mégis megépültek. A mai becslések szerint
ezek a piramisok úgy Krisztus előtt 2500-2600 évvel épültek,
azaz éppen a vízözön előtt. Érdekes. Lehet, hogy volt, aki
mégis hitt Matuzsálemnek és Noénak? Lehet, hogy egyesek
számítottak a nagy vízre, csak nem akkorára, amely végül ér-
kezett? A piramisokkal egykorúnak vélt nagy szfinx oldalán
mindenesetre meglepően, víz által okozottakhoz hasonló
eróziós nyomok fedezhetőek fel (31. kép). Lehet, hogy egy-
fajta óvóhelynek szánták ezeket valakik vagy valamik szá-
mára a régiek? Jó munkát végeztek, mert sok piramis máig
is áll Isten nyilvánvaló jóváhagyásával. Arra mindenesetre
éppen jók, hogy igen sokakat gondolkodásra bírjanak. Én az
iskolai és tudományos mesékkel szemben jóval inkább va-
lószínűnek tartom ezek kapcsán azt, hogy az ősi emberek
építményeiről van szó esetükben, amelyek felszínre került
példányait azután az özönvíz utáni emberek „belaktak”. Ha
valaki megáll a Hufu (Kheopsz) piramis lábánál és feltekint
arra, akkor azonnal kétség ébred benne a fővonalas, „szak-
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mai konszenzuson” alapuló keletkezéstörténetekkel szem-
ben. Persze, mint minden korban, ma is sokan vannak,
akik ezt a tudományt szolgálják. Egy ilyen ember Mark
Lehner, aki elméleti szinten lemodellezte a nagy piramis
megépítésének kivitelezhetőségét. „Számításainak és kísér-
leteinek eredménye az volt, hogy 1212 kőfejtő, 1360 kőszál-
lító és 680 kőrakó ember (összesen 3252 fő) elegendő ahhoz,
hogy 20 év alatt felépüljön a nagy piramis. A jelenleg is fel-
tárás alatt lévő helyi munkásváros befogadóképessége alap-
ján ez egy jó számnak tűnik. A négyezerhez közeli érték azért
is megfelelő, mert valószínűsíthetően a munkáscsapatok
legnagyobb egysége 2000 fő volt, ennek pedig csak akkor van
értelme, ha legalább kettő volt belőlük. Ebből már viszony-
lag pontosan megmondható, hogy napi 7000-7500 köbmé-
ter kőanyagot kellett beépíteni, ha csak az évenkénti száz
munkanapot vesszük figyelembe. (Illetve a közmunkás kő-
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fejtők és szállítómunkások évente valójában kilencven na-
pot dolgoztak itt, hiszen le kell számítani a dekádonkénti pi-
henőnapot.) A szakmunkások, akik a csiszolást, a belső he-
lyiségek készítését végezték, az év 324 napját töltötték itt
munkával (dekádonkénti egy munkaszünet, valamint az év
végi öt isteni születésnap vonódik le). Már csak az a kérdés
marad fenn, hogy hány főnyi közmunkással kell számolni:
ezen adatnak birtokában megmondható lesz, pontosan
mennyi egy munkás napi teljesítménye. Mai ismereteink
szerint mintegy 2-3 ezer főnyi közmunkás elképzelhető (az
építőmunkások feltárt települése alapján, amelynekmintegy
8000 fős összkapacitása ennyit enged meg), azaz napi 2-2,5
köbméter körüli egyéni teljesítmény mutatható ki – ami
egyáltalán nem elképzelhetetlen, hiszen durva átlagban egy
köbméteres kvádereket használtak, azaz egy munkásra 2
kváder jut naponta, vagy egy tízfős munkacsoportra 20,
óránként kettő. Mindebből az is következik, hogy Kheopsz
sírja elkészülhetett mintegy 1050000-1060000 munkaóra
alatt. Azaz 3000munkással számolva 353munkanap, vagyis
nem egészen négy év alatt (kétezer munkással sem egész hat
év az eredmény!), egyáltalán nem kell a kb. két évtizedes
uralkodásának teljes idejét figyelembe venni. Következés-
képp bővenmaradt idő és kapacitás a halotti körzet fejlesz-
téséhez is, és talán éppen ennek köszönhető, hogy Hufu
olyan komplexumot hagyhatott hátra, mely minta- és pél-
daképe lett az összes további halotti körzetnek.”

Csak egy röpke gondolat: azt írja a leírás (csak úgy záró-
jelben), hogy „az építőmunkások feltárt települése alapján”
De már bocsánat! Ki mondta ezeknek, hogy az, amit éppen
feltárnak az építőmunkások települése volt? Ugye? Neked
már ezt csak úgy odabiggyesztik, meg sem fordul a fejedben,
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hogy honnan a fészkes manóból tudják ezt? Ők ezt mond-
ják, hát így is volt. Ja. Na mindegy, ez tehát a hangzatos sta-
tisztika,Mark Lehner ezt okoskodta ki. Ez az elmélet. Tudod,
elméletileg az is igaz, hogy tíz felnőtt férfi puszta kézzel simán
leterít egy kifejlett hímoroszlánt vagy egy kifejlettmedvét, hi-
szen tízen jóval erősebbek azoknál, és mint olvashattuk fel-
jebb, ez Dávidnak és Sámsonnak még szólóban is sikerült.
Csupán annyi ezzel a gond, hogy eddig még senki sem pró-
bálta ki a gyakorlatban. Mint, ahogyan a fenti számítás élet-
szerűségét sem. Manapság valahogy nem építgetnek pira-
misokat. Pedig ha tényleg öt-hat év alatt össze lehetne dobni
egy ilyet kézimunka szakkörön, akkor fix, hogy bőven len-
nének rá vállalkozók, akik kipróbálnák, csak hogy bebizo-
nyítsák, a tudomány igazat állít. De nem próbálják ezt bebi-
zonyítani annak ellenére, hogy elég impozáns bizonyíték
lenne az eredmény. Szerintem az elméleti szakemberek is
tudják azt, hogy az elmélet és a gyakorlat nagyon nem kéz a
kézben jár az ilyen esetekben. A háromnagyobb piramist te-
hát elvileg Kr. e. 2600 és 2500 között építették, amikor ama-
ihoz hasonló technikai civilizáció nyilvánvalóan nem létezett.
Egyrészt nem volt rá szükség, hiszen mint már sokszor em-
lítettem, az emberek nagyok voltak, erősek, okosak és gyor-
sak, nem volt szinte semmiféle technikai segédeszközökre
szükségük céljaik megvalósításához (pl. gigászi épületek ki-
vitelezése), elég volt az ész, a testi erő, a kötél a csiga és az
ácsolat, valamint a bányászathoz és megmunkáláshoz szük-
séges kéziszerszámok. Csupán úgy, ha amaiméretű apró em-
berek esetében gondolkodunk, akkor szükségesek a maiak-
hoz hasonló brutális erejű daruk és munkagépek, amelyek
kompenzálják a csököttmakimakettek hiányosságait.Minek
a szemüveg ha jól látsz?Minek a daru, ha nagyon erős vagy?
Minek a kocsi, ha nagyon gyors vagy? Amai technikai civi-
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lizáció egy kényszer szülte „vívmány”, nem pedig a fejlettség
szimbóluma. Olyan ez, mintha a gyógyászati segédeszköz-
ellátót szeretnéd bemutatni, mint a fejlettségünk szimbólu-
mát! Igen! Van mankó a sántáknak! Hallókészülék a süke-
teknek! Fehér bot a vakoknak! Busszal, villamossal, autóval
járunk.Mert egy kilométer után összeesne a népesség fele, ha
gyalog, nem hogy futva kellene azt megtennie. Vannak okos
eszközeink nagy memóriával. Mert mi általában tíz perc
alattmindent elfelejtünk. Ez ami fejlődésünk. Kérlek ne vedd
ezt magadra, hiszen nem sértésnek szánom! Sajnos ez maga
az igazság. Ilyen a mai emberiség helyzete. Itt is tökéletesen
igaz a fordított perspektíva esete. A mai ember – egy tuda-
tos agymosás hatására – tökéletesenmeg van győződve a sa-
ját nagyságáról és fejlettségéről. Pedig, mint annyiszor el-
mondtam – a nyomába sem léphetünk semmilyen
szempontból az ősi emberiségnek, akik messze nem azok a
tetveiket és bolháikat kurkászó barlanglakó kretének voltak
bunkóval és szakócával felszerelkezve, év tízezreken keresz-
tül csupán a tűzgyújtásra és a kőpattintásra képesen, akiknek
ma beállítja őket az akadémikus tudomány, hanem sokkal in-
kább az a tökéletes emberi faj, akikből amai degenerált és el-
csökevényesedett népesség származik. Tudod: minden for-
dítva igaz, mint ahogyan azt tanítják és hirdetik. De vissza a
fő témánkhoz! Láthatjuk tehát, hogy a piramisok, amelyek a
világ majd minden táján fellelhetőek, máig is tanúsítják egy
mára letűnt, de egykor nyilvánvalóan igen magas fejlettségi
fokon álló civilizáció jelenvalóságát bolygónkon. Ha az én
meglátásom igaz, akkor nagyon könnyen meg tudunk ma-
gyarázni minden olyan ősi építményt, amelyekkel kapcso-
latban amai kor embere – kiindulva gondolkodásának hibás
sarokpontjaiból (például, hogy az ember mindig is ekkora
volt mint ma) – csupán találgatni képes vagy hibás követ-
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keztetésekre jutva, vagy tökéletesen eredménytelenül. E régi
korok építményeit szemlélve nem kell ahhoz szakértőnek
lennünk, hogy felismerjünk két különböző dimenziót ezek
kapcsán. Azok az épületek, amelyekre illik a „megalitikus”
jelző, jellemzően akkorák és olyan méretű, számos esetben
több száz tonnás, egy darabból kifaragott építőelemekből áll-
nak, amelyek egészen nyilvánvalóan kivitelezhetetlennek
kellett lenniük az ősi korok embere számára abban az eset-
ben, ha hozzánk hasonló méretű volt. Ilyenkor jön az „ufok
építették, idegen civilizáció lényei, akik ezért vagy azért egy-
kor meglátogattak bennünket” magyarázat. Ez – bár mar-
haság, de –mindenképpen fejlettebb álláspont, mint például
a rómaiaknak tulajdonítani Baalbek romjait csak azért, mert
azok, mint az egyiptomiak a piramisokat – később belakták
és a saját isteneik után elnevezték ezeket. Hiszen az ufo el-
mélet hívei legalább eljutnak addig a felismerésig, hogy mai
méretű emberek az akkori technológiával egészen bizonyo-
san nem építhettékmeg ezeket az épületeket. Ámmivel nin-
csenek tisztában a Biblia tanításaival, rejtvemarad előttük az
Isten igazsága és elhiszik a hazug tanítók ezzel kapcsolatos
meséit, akik busás haszonra és népszerűségre szert téve ter-
jesztik hamis tanításaikat. Tehát, hamegvizsgáljuk például a
Gizai nagy piramist, vagy a Libanoni Baalbek falait, kapuit,
oszlopait, a Perui Sacsayhuaman falait, az Egyiptomi Karnak
és Luxor épület és szobormaradványait, ezeket pedig össze-
vetjük az antik világ görög és római kori épületeivel, azon-
nal szembetűnik az a differencia, amelyről dimenziók-béli el-
térésként beszélek. AzAkropolisz építményei is kétség nélkül
lenyűgözőek és impozánsak, a római Colosseum, Pantheon,
Septimus Severus diadalíve Rómában, a hatalmas kőszínhá-
zak és még sorolhatnám, mind-mind elképesztőek, de nél-
külözik azt a döbbenetes hatást, amelyek amegalitikus épít-
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ményeket kivétel nélkül jellemzik. Előbbiekből hiányoznak
az esetenként ötven, sőt számos esetben négy-ötszáz vagy
még ezeknél is nagyobb, – hangsúlyozom – egy tömbből ki-
faragott, hajszálpontosan illesztett, és sokszor több tíz méter
magasságban beépített gigászi építőelemek jelenléte. Nézd
csakmeg könyvünk borítóját! Nézdmeg az ugyancsak a Ba-
albeki romkomplexum külső támfaláról készült fotókat (32-
40. képek)! Egyszerűen lehetetlen, hogy ezt mai méretű em-
berek a római kori technológiával megépíthessék. Én úgy
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gondolom, hogy – mint például az emberi megalománia
szülte császári diadalívek esetén – bár ezeknél is érzékelhető
amegalitokhoz viszonyított dimenzióbeli eltérés –,már a ró-
maiak is csak ellesték a régiektől mind az épületek stílusát,

172

39. kép

40. kép



mind améreteiket. Amire képesek voltak, aztmaguk ismeg-
építették, amit pedig nem tudtak kivitelezni, azt a saját lehe-
tőségeikhezmérten „kicsiben”másolták. Hiszen, minek egy
maiméretű embernek húszmétermagas kapu,mint például
a Baalbekben látható a rómaiak által Bacchusnak „szentelt”
templom bejárata? Ha megnézed a kapu tetején lévő köve-
ket azonnal belátod, hogy azokat odamaiméretű ember – le-
gyenek akárhányan is – korabeli technológiával soha fel
nem juttathatta (41-42. képek). Származásukat tekintve te-
hát ezeket a lenyűgöző építményeket három csoportba osz-
tanám.A feltételes első csoport, az özönvíz előtt épült, azt túl-
élt építmények (ha léteznek ilyenek egyáltalán) csoportja.
Hiszen az özönvíz,mint leírtam aCsendes vizeken című írás-
ban,meglehetősen elsöprő erejű kataklizma volt, ennek okán
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nem túl valószínű, hogy bármi, amelyet az ember épített el-
viselhette a pusztítását. Hamégis, akkor annak valami olyas-
féle dolognak kellett lennie, mint egy ötmillió tonnás kőpi-
ramis. Hangsúlyozom, ez csupán feltételezés. E lapokon
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együtt gondolkodunk érdekes dolgokról, olyanokról, ame-
lyekről egyrészt valóban érdemes, hiszenmesszire vezethet-
nek bennünket a tényekmegismerésének terén,másrészt pe-
dig ugyancsak igen érdekesekminden olyan ember számára,
akiket érdekel az igazi történelem és az Isten igazsága. Tehát
ezeket szem előtt tartva haladjunk tovább gondolataink szár-
nyain. A három csoport teóriáját erősíti például a Gizai pi-
ramisokat „őrző” nagy szfinx (31.kép) is, hiszen az említett
oroszlán-ember hibrid lény nyilvánvalóan egy nefilim szobra.
Ezekről már számos írásomban olvashattál, így most ezt
nem tárgyalnám részletesen. A nefilim pedig az özönvíz
előtt volt jelen a földön, hiszen éppen az ő elpusztításukmi-
att küldte azt Isten a földre. Ráadásul a nagy szfinx testén és
tarkóján is meglehetősen a víz okozta erózióra emlékeztető
nyomok láthatóak. Olyan, mintha egy igen nagy erejű víz-
mosás kapta volna telibe a szobrot. A szfinxet szemlélve az
is feltűnik, hogy sem az állaga, sem a kidolgozottsága nem
egységes.Míg a test – amely egyébként nincs egységben pél-
dául a mellső lábakkal – erősen erodált felületű, az arc és a
mellső lábak sokkal jobb állapotúak.Mintha később, a pusz-
títás után készültek volna – hasonlóan a test alsó részeinmeg-
figyelhető burkolatához –, a fennmaradt torzóhoz illesztve és
kijavítva azt. A fej valószínűleg nem tört le, de erősen meg-
rongálódhatott, az arcát újra is faragták, nyilván egy kései
megrendelő (Hufu-Kheopsz vagy Hafré) parancsára. Ami
magukat a piramisokat illeti, azt tartom, hogy ezek döntő
többségét az özönvíz előtti világ lakói építették, hiszen ha
nem így lenne, akkor nem tudnám megmagyarázni az eze-
ket elfedő vastag talajréteget, amelyet kizárólag egy gigászi
vízáradat sodorhatott föléjük. Egyes piramisok (például a
Dél-Amerikaiak vagy a Szudániak) már nyilván a víz után
épültek, ezek azok, amelyeket nem borít föld és növényzet,
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amelyeket ma is a maguk valójában csodálhat meg a hozzá-
juk utazó ember. Tehát ezeket – mint Nimród a bábeli tor-
nyát is (nézd csak meg az EU parlament épületét! Egy befe-
jezetlen (bábeli) torony szobrát fogod látni) – közvetlenül az
özönvíz után építették az akkormég túlsúlyban élő, illetve az
első időkben kizárólag jelenlévő, Noéhoz hasonló méretű,
nagy testű emberek. Úgy vélem, hogy amegalitikus építmé-
nyekmind nekik „köszönhetőek”, az ő kezeikmunkáját „di-
csérik” igen látványos mementóként szolgálva az utókor
számára. Ezek alkotják tehát az első és második csoportot,
míg a harmadikat az antik világ, a görög és római kultúra ál-
tal megalkotott épületei. Azt gondolom, hogy ezeket az épü-
leteket, azok stílusát nem az említett kultúrák emberei talál-
ták ki, hanem egyfajta kulturális örökség részeként maradt
rájuk az ősvilág emberiségétől. Úgy vélem, az özönvíz által
elpusztított ősvilág egyik legimpozánsabb képviselője például
Atlantisz lehetett, amely területén a ma ismert antik épüle-
tekhez nagyon hasonló, csak jóval nagyobb és szebb épüle-
tek állhattak. Úgy vélem, hogy ama emberének alaposan le-
esne az álla, ha megláthatna egy ilyen várost, amelyet a
„kőbaltás ember”-nek titulált őseink alkottak meg a maguk
idejében. Azt gondolom, hogy már a görög és római építé-
szet is úgy aránylott az ősvilág építészetéhez, ahogyan egymai
átlagember aránylik Michelangelo ötméteres Dávid szobrá-
hozmind küllembenmindméretben. Úgy, ahogyan aHufu-
Kheopsz, aHafré és aMenkauré piramisokhoz az utóbbi déli
oldalán álló három kis rompiramis, amelyek állítólag király-
nők piramisai. Mintha ez utóbbiak a nagyok elfuserált ma-
kettjei lennének. Mint a piramisok sorsán is látszik, az egy-
mást követő „kultúrák” mind hozzátették és elvették a
magukét a megmaradt ősi építményekhez, amely hatás kö-
vetkeztében ma már valóban csak találgatni lehet ezek kap-
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csán. Mint mondtam, semmire sincs konkrét bizonyíték
egyetlen épület tekintetében sem, kizárólag a józan ész, a lo-
gika, de leginkább azÚr vezetésére bízhatjamagát amai gon-
dolkodó. A bizonyítékok, festett feliratok, vésett hieroglifák
tulajdonképpen nem érnek többet, mint például egy Nor-
mafai séta alkalmával látható, a szétvésett törzsű fákon ol-
vasható feliratok. „Emlékül: Szabó Jóska – 1968.03.17.” Et-
től még nem a Szabó Jóska készítette azt a fát hatvannyolc
márciusában, amelymár akkor is ott állt vagy 100 éve. Szabó
Jóska csak jött, vésett, majd eltűnt a történelem homályában,
hátrahagyva a saját kultúrájáról árulkodó feliratot. Vagy:
SzeretlekMari! A te Pityud 1972.” Jönnek a régészek és ahá!
Ezt a fát bizony Pityu építetteMarinak 1972-ben. Ez tény, hi-
szen rá is van írva. Nem lehet vita az ügyben! Persze ez egy
kicsit sarkosított hasonlat, hiszen a hieroglifák azért ennél
többről is beszélnek, de az a régészek által is elismert tény,
hogy az egymást követő uralkodók minden dinasztiában
előszeretettel alakítgatták és feliratozták át az örökségüket. Ha
tehát találtak egy megalitikus alapot, azt kétség kívül azon-
nal a magukénak tulajdonították és a saját kedvükre alakí-
tották így alaposan megnehezítve annak valós megítélését,
hogy mi volt már addig is ott, és mi az, amelyet a későbbi
uralkodók „véstek” és alakítottak ki. Erre csupán a logika ad-
hat választ, hiszen józan ésszel gondolkodva az ember hamar
rájöhet arra, hogy egy ókori technológiával rendelkező mai
méretű ember mire lehetett képes, és mire nem. Azután ott
van az a nem elhanyagolható helyzet is, hogy a két faj, az ősi
nagy és amai csöki, jó ideig egymásmellett élt, mint ahogyan
ezt rengeteg Egyiptomi véset és sírfestmény is igazolja (43-
51. képek), és, amint azt a Hollywoodi „fantasy” Gods of
Egypt című film igen szemléletesen be is mutatja annak, aki
megérti. Az első dinasztiák idején tehát bőven megvolt a le-
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hetőség arra, hogy ilyen jellegű építményeket megvalósít-
hassanak az emberek, hiszen mind a tudásuk, mind az ere-
jük meg volt ehhez. Én tehát úgy vélem, hogy minden ilyen
jellegű építmény így épült meg.

De nézzünk most meg néhány konkrét épületet! Olya-
nokat, amelyekről csupán tudomásunk van, valóságos mi-
voltukban már nem láthatók, mint például a Jeruzsálemi
templom, és olyanokat, amelyek ma is megcsodálhatók ha
nem is eredeti pompájukban, de lényegüket és méreteiket
tekintve mindenképpen, mint Baalbek falai, épületei, a
Karnaki és a Luxori templomok, majd vessük össze ezeket
a lényegesen fiatalabb, jelentős számban fennmaradt és
mai is megcsodálható római kori épületekkel! Nézzük te-
hát elsőként a Jeruzsálemi templomot! (52-53. képek) Er-
ről az épületről csupán leírásaink vannak, bár ezek megle-
hetősen pontosak. Méreteit tekintve az első templom nem
tartozott a megalitikus építmények közé, mégis van egy-két
igencsak meghökkentő részlet vele kapcsolatban. Olyan
részletek ezek, amelyek valóbanmeghökkentőekmai szem-
mel nézve a ránk maradt adatokat. Nézzük csak, mit hoz-
nak a ma elérhető leírások az épületkomplexum vonatko-
zásában! zsido.com: „A Szentély maga gigantikus méretű
volt: ma látható darabja, a Kotél, vagy Siratófal, külső falá-
nak egy töredéke csupán (54. kép). Heródes nyolc éven át
gyűjtötte az alapanyagokat hozzá. Az építéshez melyen tí-
zezer ember dolgozott, átlagosan 10 tonnás kőtömböket
használtak, de akad köztük 400 tonnás darab is. A kőtöm-
bök tökéletesen illeszkednek egymáshoz, nem tartja őket
össze habarcs. Heródes temploma olyan magas volt, mint
egy húszemeletes ház, és egymillió ember befogadására
volt alkalmas: ezt úgy érték el, hogy aMoria hegyet, melyen
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a Szentély áll, feltöltötték, és egy hatalmas, 480 x 300 mé-
teres teret építettek az épület köré.” Annak kedvéért, aki
esetleg nem ismeri a templom történetét említem meg itt,
hogy voltaképpen három templomról van itt szó. Az első,
amelyet Salamon, Dávid fia épített meg elsőként a Temp-
lom-hegyen. Ezt a babiloniak Krisztus előtt 587-ben el-
pusztították. Ezután épült meg a második, a Zorobábeli
templom, amelyet a fogság évei után építettek meg a Jeru-
zsálembe visszatérő zsidók, majd végül Krisztus idejében ezt
a második templomot fejlesztette és bővítette tovább negy-
venhat éven keresztül (Jn2:20) Nagy Heródes, amely fej-
lesztés végeredményét említjük harmadik templomként.
Ezt pusztították el végül Krisztus után 70-ben a római lé-
giók. CoG: „A dicsőséges I. templom az i.e. X. században ké-
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szült el. Salamon hatalmas anyagi forrásokat használt fel az
épület felhúzásához, ami hét éven át tartott (1Kir. 6:38). Az
elkészült templom annyira impozáns épület volt, hogy az
akkori világ egy csodájának számíthatjuk. A téglalap alapú
épület hossza kb. 55méter, szélessége pedig kb. 25méter (vö.
2Krón. 3:3-4) volt. Legmagasabb pontja csaknem elérte a 64
métert, vagyis kb. 20 emeletnyi magasságot. A templom
egyik legfőbb célja az volt, hogy állandó helyet adjon a
szövetség ládájának, amelyben egyebekmellett a Mózesnek
átadott, a Tízparancsolatot tartalmazó kőtáblákat is elhe-
lyezték. A leviták ebben a templomban végezték el a szö-
vetségbenmeghatározott papi szolgálatokat, és itt mutatták
be az előírt áldozatokat is. Ez a templom aztán nagyjából
négyszáz éven át szolgált Izrael vallási életének központja-
ként, mígnem a babiloniak lerombolták.” Az épületkomp-
lexumból mára csupán egy faldarab áll, amely származását
tekintve sincs egység a különböző források szerint. Erről írja
a zsidok.network: „A hatalmas kőtömbökből épült Nyugati
fal (héberül Ha-Kotel, Ha-Maaravi) a zsidó vallás legszen-
tebb helye. Az építmény nagy része ma is föld alatt van. A
teljes 488méteres falból csupán egy 57méter hosszú 40mé-
ter magas szakasz áll ott, ahova imádkozni járnak a hívek.
A falat, amely a Templom-hegy támfalának egy része Nagy
Herdódes építtette i. e. 20-ban a templomot övező fal ki-
bővítésekor. A hatalmas alsó kövek Heródes korából, míg
a kisebb felső kövek az Omjád és Fátimida időlből szár-
maznak.” wiki: „A napjainkra megmaradt úgynevezett Si-
ratófal a Heródes által újjáépített második templom külső
udvarát határolta nyugatról. A Templom-hegy teraszát
tartó falak legtöbb kőtömbje 2–5 tonna súlyú, míg a na-
gyobbak akár 50 tonnásak, a legnagyobb pedig 400 tonnát
nyom.” A Siratófalat megtekintve (magam is okosan dug-
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dostam a kis cetlimet egykor a fal köveinek illesztései közé
és az is igaz, hogy első gyermekem egy gyönyörű, egészsé-
ges kisfiú lett, de nyilván nem a babonacetli hatására, ame-
lyen ezen óhajom rögzítettem:) azt láthatjuk, hogy amint
egyre magasabbra tekintünk, a fal egyre kisebb kövekből áll.
Ez meglehetősen beszédes információ, de egyelőre menjünk
tovább! Nézzük meg, hogy leghitelesebb forrásunk, a Bib-
lia mit ír a templomról! Két helyen is részletesen említi az
épületet, az 1Kir.6:2-3, majd a 2Krón.3:3-4-ben. Nézzük!
Először Károli majd a zsidó írás 1Kir:

„És a ház, amelyet Salamon király az Úrnak építe, hatvan
sing hosszú, húsz sing széles és harminc sing magas volt. És
egy tornác vala a ház temploma előtt, amelynek a hossza
húsz sing volt, a háznak szélessége szerint; a szélessége

pedig tíz sing volt a ház hosszában.”

„A ház pedig, melyet épített Salamon király az
Örökkévalónak, hatvan könyök a hossza, húsz a szélessége
és harminc könyök a magassága. A csarnok pedig, a ház
templomának előrészén, húsz könyök a hossza, a ház

szélességének oldalán; tíz könyök szélessége a ház
előrészén.”

2Krón.:

„És ilyen alapot vetett Salamon az Isten házának
építésénél: hosszúsága a régi mérték szerint vala hatvan

sing, szélessége húsz sing. És a tornác a [templom]
hosszában, a ház szélessége szerint, húsz sing volt,

a magassága pedig százhúsz sing; és beborítá azt belül
tiszta arannyal.”
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„És ezek Salamon alapításának módjai Istennek házának
fölépítésénél: a hosszúság — könyökökben az alábbi mérték

szerint – hatvan könyök, a szélesség húsz könyök.
A csarnok pedig, mely hosszúságával elől volt a ház

szélessége oldalán, húsz könyöknyi, s a magasság százhúsz;
és bevonta belül tiszta arannyal.”

Ezek tehát azok az információk, amelyek alapján némi
képet kaphatunk arról, hogy miként is nézhetett ki a Jeru-
zsálemi templom, de vizsgáljunk meg sorrendben néhány
további részletet! „átlagosan 10 tonnás kőtömböket hasz-
náltak, de akad köztük 400 tonnás darab is. A kőtömbök tö-
kéletesen illeszkednek egymáshoz, nem tartja őket össze ha-
barcs. Heródes temploma olyan magas volt, mint egy
húszemeletes ház, és egymillió ember befogadására volt
alkalmas: ezt úgy érték el, hogy a Moria hegyet, melyen a
Szentély áll, feltöltötték, és egy hatalmas, 480×300 méteres
teret építettek az épület köré.” Hűha! 10-400 tonnás, pon-
tosan illesztett kövek? Húsz emeletnyi magasság? Egymil-
lió ember? Ezek komoly méretek. Rendben, állítólag tíze-
zer ember dolgozott ott, de azért négyszáz tonna az
négyszáz tonna. Megint csak az elmélet és a gyakorlat. Há-
nyan férnek egy négyszáz tonnás kő köré? Tízezren bizto-
san nem.Milyen kötéllel emelték meg? Hogyan faragták ki
és szállították oda? Gondold el! Egy mai orosz dízelmoz-
dony, ismertebb nevén a „Szergej”, bő száztíz tonna (80.
kép). Most vegyél ebből négyet és rakd össze! Nemmért ha-
nem súly szerint. Azután képzeld el, hogy ezt a mai em-
berek először kifaragják a kis vésőikkel, kalapácsaikkal,
utána valahogyan elszállították, majd tökéletesen pontosan
illesztve beépítették a helyére. A technika pedig fából ácsolt
állványzat, csiga, fakerék, fagörgők, emelőrudak, növényi
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rostokból font kötelek, igavonók és sok-sok emberke. Hát
lehet, hogy lehet, de én azért szívesen megnézném a mu-
tatványt. Azután építenek egy húsz emeletnyi magas épü-
letrészt. Ne érts félre, nem a leírtakat vitatom, csupán azon
elmélkedek, hogyan lehettek képesek erre hozzánk hasonló
méretű emberek a kor technikai színvonalán? Magam úgy
hiszem e percben, hogy Krisztus korában (hiszen Nagy
Heródes Krisztus kortársa volt) jobbára már csak amai mé-
retű ember élt a földön. Ezek az építmények mégis megva-
lósultak. Arra gondolok, hogy valószínűleg Heródes csupán
hozzátette a magáét egy meglévő alaphoz, ami jóval régeb-
ben épült. Amagasépítés például valószínűlegműködött, de
nyilván nem több tíztonnás elemekből, amilyeneket például
a Baalbeki Bacchus templom húszméter magas bejárata föl-
ötti áthidaló elemek esetében csodálhatunk meg. Ott lát-
hatunk a két szélen egy-egyminimum száz, és egy nem sok-
kal kisebb, a két szélső követ kiékelő, „V” alakban
megfaragott középső követ, amely szétfeszíti a két oldalt fel-
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helyezett áthidaló elemet tökéletes stabilitást biztosítva így
a szerkezetnek. Ráadásul ezek tetejére is jócskán pakoltak
az építők még ugyancsak nem apró darabokat, hogy csi-
nosítsák az épületet, Van ott fent, legalább húsz méter ma-
gasban, több száz tonnányi, máig stabilan álló, faragott kő
építőelem. (41-42. képek) Ugye az első, Salamon által épí-
tett templomot a babiloniak rombolták le, de ezt a fogság
ideje után újra építették. Salamon idejében pedig még bő-
ven voltak nagyok. De a fogság idején, ahogyan Ezsdrástól
olvashattuk, az emberek már döntően kisebbek voltak, azaz
ránk hasonlíthattak, ámmég élénken emlékeztek arra, hogy
ez nem volt mindig így. A két időpont között eltelt négy év-
század lehetett az, amikor a nagyok gyakorlatilag végleg ki-
vesztek a világ színpadáról. Úgy vélem, hogy az újjáépített
templom is bírt némi régi alappal, amit még a nagyok épí-
tettek oda. A négyszáz tonnás darabok ebből az alapból ma-
radhattak az épületben, erre építették rá az utódok amaguk
szerkezetét. Ahogyan írtam, ha szemügyre vesszük a Kotelt,
amely egyedül megtekinthető ma is az egykori komple-
xumból, akkor azt láthatjuk, hogy minél magasabbra te-
kintünk, annál kisebbek az építőkövek. És ez nem azért van,
mert távolabb vannak a szemünkről, hanem mert valóban
kisebbek. A nagyok alul, a kicsik felül. Nem össze-vissza,
hanem szisztematikusan. Az alapok régiek, a teteje pedig
sokkal fiatalabb. De ha azt feltételezzük, hogy a nagy kö-
veket nagy emberek helyezték el, építették be az épületbe,
akkor Salamon idejében (Krisztus előtt úgy 950 körül),
amikor az első templommegépült, még bőven kellett ezek-
nek munkálkodnia Isten ege alatt. Itt tennék ismét csak egy
rövid kitérőt. Már Dávid és Betsábé történetekor felvetődött
bennem a kérdés: ha Dávid és asszonya nagyok voltak, ak-
kor mi lehetett a helyzet szemük fényével, Salamonnal?
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Logikusan arra kell, hogy jussunk, ha Dávid és Betsábé
nagy volt, akkor Salamonnak is muszáj volt annak lennie.
Az is logikus feltételezés, hogy nagyok nem fogadtak volna
el kicsit maguk fölé királynak. Ezek szerint tehát Salamon-
nak is nagynak kellett lennie. Ám erre való utalásnak nem
igazán lelni nyomát a mai kánon vele foglalkozó tartalmá-
ban. A dolgon elgondolkodva megint csak megpróbálva a
logikát segítségül hívni, arra jutottam, hogy fifti-fifti, vagy
igazam van vagy nem. De ha nincs, akkor a szülők sem le-
hettek nagyok, amely állítás pedig Dávid vonatkozásában
elég erős alapokon áll meglátásom szerint. Jelen kérdésün-
ket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy azért van itt is némi
támpont az analitikusan gondolkodó elme számára. Íme:
Mindenek előtt ismét 4Ezra.5:52-55

„...Miért mások azok, akiket mostanában szültél, mint
azok, akiket azelőtt, miért kisebb termetűek?’ És ő válaszol

majd neked, ‘Azok, akik az ifjúság erejéből születtek,
különböznek azoktól, akik az időskor ideje alatt születtek,
amikor az anyaméh meggyengül.’ Ezért vedd eszedbe azt is,

hogy te és a kortársaid kisebb termetűek vagytok az
előttetek élteknél, és azok, akik utánatok jönnek, kisebbek
lesznek nálatok, mivel olyan teremtéstől születnek, amely

már öregszik és elveszíti az ifjúság erejét.”

Most azt a részét emeltem ki az igének, amely a folya-
matosságra utal. E szerint tehát – ellentétben azzal amit a tu-
domány állít – az emberek, ahogyan a történelem halad a
vége felé, egyre kisebbek és nyamvadtabbak lesznek. Igen ér-
dekes adat, hogy a Crô-magnoni ember, állítólag 28 ezer éves
maradványai között talált férfikoponya agyának úrtartalma
kétszáz köbcentiméterrel nagyobb, mint amai átlag férfiaké.
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A buta ősember mi? Igaz nagyobb agya volt mint nekünk,
de mint tanultuk az iskolában, igen ostoba volt szegényke.
És kevés ideig is élt. Lehet, hogymegint hazudnak? Az élet-
tartam – ellentétben a hivatalos állításokkal – egyre rövidebb
lesz. Gondolj csak az itthoni átlagéletkorokra, amely világ-
viszonylatban egyébként meglehetősen magas. Bizony. A
különböző statisztikák szerint ma a világ népességének 50 és
80 év között alakul a várható életkora, ez nagyban függ at-
tól, hogy hova születik az illető. Értelemszerűen a fejlettebb
országokban, ahol nyugodtabb és biztosabb az élet, fejlettebb
a higiénia, jobb az orvosi ellátás élnek hosszabb ideig az em-
berek, ezen belül is a nők, akiknek átlag 5-10 évvel többet jó-
solnak a statisztikák, kivéve a legszegényebb afrikai orszá-
gokat, ahol a nők halnak hamarabb. Ha tehát az átlagéletkort
nem csupán európai hanem világviszonylatban nézzük, ak-
kor bizony ez az érték ma legfeljebb 60-65 év körül alakul
hiszen a fejlett régiókban jóval kevesebben élnek, mint az el-
maradott térségekben. Az európai átlag állítólagos 70-80 év-
vel szemben, a legszegényebb afrikai országokbanmamind-
össze 48-50 évet jósolnak maximum az embereknek. Fenti
ige állítása tehát ismét beigazolódni látszik. További érdekes
következtetés, hogy a nagyok és erősek nem hirtelen, egy
nagy átmenet során tűntek el, hanem egyre kisebbek lettek,
egyfajta negatív evolúció eredményeképpen, amelyről szin-
tén írtam már több ízben. Ez a helyzet is nagyban összevág
azzal az állításommal, hogy általábanminden éppen fordítva
igaz, mint ahogyan a hivatalos források állítják. Ők azt
mondják, az emberiség egyre magasabb, az átlagéletkor
egyre nő. Én aztmondom, az emberiség egyre nyamvadtabb,
az átlagéletkor egyre csökken. Valaki hazudik. Ők azt is
mondják, hogy a világ túlnépesedik. Én azt mondom, hogy
a világ össznépessége ma elférne két Budapestnyi területen.
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Bizony! Valaki megint csak hazudik... Alább erről bővebben.
Visszatérve tehát a templomhoz úgy vélem, hogy a Salamoni
időkben még a nagyok alapozták meg az épületet, Zorobá-
bel idejében, úgy négyszáz esztendővel később pedig már
csak kisebb elemekből építették újjá, és ez fokozottan igaz a
Heródesi építkezésre. Hiába a Heródesi templom lett a leg-
nagyobb mind közül, az építőkövei ennek voltak a legki-
sebbek, ahogyan a Kotel esetében is látszik, amely állítólag
a Nyugati fala volt a Heródesi komplexumnak. A templom
legnagyobb magassága 120 sing vagy könyök volt, amely
durván hatvanméter magasságot jelent. Ez a szentély hom-
lokzati része volt, Nem kis teljesítmény, de összehasonlítva
például a Budapesti Szent István Bazilika 96 méteres legna-
gyobb magasságával, valószínűleg Heródes idejében ez ki-
vitelezhető volt csupán mai méretű emberek közreműkö-
désével is. A bazilika összevetése egyébként jónak tűnik
ahhoz, hogy reális képet kapjunk a valóságról, hiszen utóbbi
megépülése is igen jól dokumentált. A Jeruzsálemi templom
tehát kb.55 méter hosszú, 25 méter széles és 15 méter, a
homlokzati részen 60métermagas volt a leírás szerint. A Ba-
zilika 87 méter hosszú, 55 méter széles és 96 méter a legna-
gyobbmagassága. A Jeruzsálemi templom tehát minden te-
kintetben kisebb volt a bazilikánál. Előbbi hét év alatt teljes
mértékben elkészült míg utóbbit többmint ötven éven át, a
földmunkákkal együtt majd hatvan évig építették. Közben
beomlott, részben összedőlt, pedig ez már nem az ókor volt
hanem a reformkori építészet ideje, amikor olyan nevek ter-
veztek és felügyelték az építést, mint Hild és Ybl. Ráadásul,
amennyire tudom, a bazilika szerkezetében egyetlen négy-
száz tonnás kő sincsen, de még ötven tonnás sem.Mindent
egybevetve azonban látnunk kell, hogy a Jeruzsálemi temp-
lom méretei alapján nem sorolható a megalitikus építmé-
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nyek sorába, csupán egyes részleteit tekintve igen. Salamon
egyéb építményeiről az alábbi adataink állnak rendelke-
zésre: 1Kir7:1-2, 7:10, 7:15, 7:38

„Azután a maga házát építé Salamon tizenhárom
esztendeig, amely alatt elvégezé az ő házát egészen.

Megépíté a Libanon erdő házát is, melynek hossza száz sing
[vala], szélessége ötven sing, magassága harminc sing;
[építé azt] négy rend cédrusoszlopon és az oszlopokon

cédrusgerendák valának.”
„Még a fundamentom is drága és nagy kövekből volt: tíz

singnyi kövekből és nyolc singnyi kövekből.”
„És formála két réz oszlopot, az egyik oszlop magassága

tizennyolc sing volt, és tizenkét sing zsinór éri vala át mind
a két oszlopot.”

„És csinála tíz mosdómedencét is rézből, és mindenik
mosdómedencébe negyven báth fér vala; és mindenik

mosdómedence négy singnyi vala, és a tíz talp mindenikén
egy-egy mosdómedence vala”

Látunk itt tehát egy durván 50 x 25 x 15 méteres épüle-
tet, az épület alapját adó négy és ötméteresre faragott köve-
ket, nyolc-kilencméter magas oszlopokat, amelyek kerülete
úgy 5 méter lehetett. Azután látunk tíz darab „mosdóme-
dencéket” amelyek majd két méteresek és körülbelül 1500-
1600 literes úrtartalommal bírtak. Kérdés, hogymit jelentett
a mosdómedence? Kézmosót vagy fürdőkádat? Azutánmég
néhány adat a templomról. 2Krón3:15 Károli:

„Két oszlopot is csináltata a ház előtt, amelyeknek hossza
harmincöt sing vala, és gömböt felül mindenikre, amely öt

sing vala.”
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Ezek tehát már bő tizenöt méteres oszlopok, amelyek te-
tejére felkerült még egy-egy több, mint két méteres
(tömör?) rézgömb. Van itt egy további érdekesség is.
2Krón6:13 Károli, majd a zsidó írás:

„Salamon pedig egy széket csináltatott vala rézből, amelyet
a tornácnak közepén helyeztetett el, melynek hossza öt sing,

szélessége is öt sing, magassága pedig három sing vala.
Felálla abba, és térdeire esvén az egész Izrael gyülekezete

előtt, kezeit az ég felé kiterjeszté,”

„Mert Salamon készített egy medencét rézből és elhelyezte
azt az előcsarnok közepébe; öt könyöknyi a hossza, öt

könyöknyi a szélessége s három könyöknyi a magassága,
arra fölállt s leereszkedett térdeire Izrael egész gyülekezete

előtt és ég felé terjesztette kezeit.”

Most szék (trón?) vagy medence? Mert nagyon nem
ugyanaz. A septuagintában itt, ahol Károli széket fordít a
zsidó írás pedig medencét, a „βάσιν” görög szó szerepel,
amely a katolikus szószedet szerint „lábat”, a fordító prog-
ramok szerint alapot, alapvetést, bázist jelent. Ezt fordítot-
ták tehát szék, medence, emelvényként a magyar átiratok.
A King James itt állványt ír. A medence mondjuk elég
nagy bugyutaságnak tűnik, hiszen Salamon erre felállt,
majd rátérdelt, amely egy medence esetében amellett, hogy
eléggé bajos a mutatvány, nem is túl életszerű. Jóval el-
gondolkodtatóbb az, hogy miféle emelvényről lehetett itt
szó valójában? A székre (trónra) nincs semmiféle bizonyí-
ték a görög szöveg alapján, pedig milyen érdekes érvelés
lenne az, hogy minek ekkora „szék” egy mai ember szá-
mára? Két és negyed méteres oldalakkal bíró kocka, amely
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körülbelül 130 centiméter magas. Ez valószínűleg állvány le-
hetett valójában, de fura, hogy miért volt egy ilyenre szük-
ség, ha nem ülőalkalmatosságként? A földről nem lehetett
áldani az Istent? Mindent egybevetve el kell ismernem azt
a tényt, hogy Salamon testméretére ezekből nemigen von-
hatunk le perdöntő következtetéseket. Ez tehát egy nyitott
kérdés marad egyelőre. Salamonmai ismereteink szerint te-
hát lehetett kettő, de akár három vagy négy méter magas is.
Vanmég egy idevonatkozó észrevételem. Elvileg Dávid ki-
rály, Salamon apjának a sírja ma is megtekinthető Jeruzsá-
lemben. Ez egy szép nagy – bár messze nem óriási méretű
– kőszarkofág, amelyben talán úgy tartják, hogy a zsidó ki-
rály maradványai vannak. Részemről ezt természetesen
nem hiszem el, bár a sírral kapcsolatban nem sok infor-
mációt találtam. Ám, például magam is jártam a „születés
templomában”, ahol egy néhány négyzetméteres föld alatti
lyukban egy ezüst csillagot lehet simogatni a hívőknek („itt
született Jézus”) alapon, de nyilvánvalóan semmi köze
nincs valójában az Úrhoz. Ezek a „szent” helyek általában
így működnek. Kell a turistáknak és a zarándokoknak né-
hány bálvány, amit csókolgathatnak, masszírozhatnak, si-
mogathatnak. Ilyenformán tehát Dávid sírja is hasonló-
képpen üzemelhet meglátásom szerint. Azt gondolom,
hogy a hatalom, mint az egyéb óriás csontmaradványok
esetében is, nagyon gondosan ügyelt és ügyel arra, hogy
ezek ne kapjanak nagy publicitást, mi több, a lehető legna-
gyobb titokban maradjanak mindörökre. Hiszen ha akár
csak egy is felbukkanna, a nagyközönség számára elérhe-
tővé válna, akkor igen kínos kérdésekre kellene sürgősen
választ találniuk. Tehát vigyáznak, hogy ez ne fordulhasson
elő. Most nézzük a többi információt, hátha előrébb jutunk!
Feljebb azt olvashattuk, hogy a Heródesi templom terüle-
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tére (480 x 300 méter) az udvarral együtt, beférhetett úgy
egymillió ember. Ez elég meghökkentő szám. A Szent Ist-
ván Bazilika befogadóképessége nyolcezer fő. Persze a fenti
szám, itt valóban a templomhoz tartozó teljes területre ér-
tendő, de még így is erős túlzásnak tűnik. Számoljunk csak!
Van tehát egy 480 x 300 méteres, azaz 144.000 négyzetmé-
teres terület. Hogy itt elhelyezzünk egymillió embert, ahhoz
minden négyzetméterre hét embert kell állítanunk. Így
még nyolcezerrel többen is lesznek, mint a megadott szám.
Ha rajzolsz egy négyzetméteres kockát, akkor láthatod,
hogy ez reális. Bár a benne álló emberek meglehetősen in-
tim kapcsolatba kerülnek egymással, az adat megfelelő és
reálisan megvalósítható. Erre alapozva írtam feljebb, hogy
kettő Budapestnyi területre – 2 x 525 négyzetkilométer,
amely egyenlő 1050 km2, azaz 1050 millió (egymilliárd-
ötvenmillió) négyzetméterrel – simán beférne a hétmilliárd
ember. De matekozzunk még egy cseppet! Magyarország
területe ma durván 93.000 négyzetkilométer. Ha egy négy-
zetkilométer (ezerszer ezer az egyenlő egymillió négyzet-
méterrel) így tehát a 93.000 km2 = 93 000 000 000 azaz ki-
lencvenhárom-milliárd négyzetméterrel. Ha egy négyzet-
méteren elfér hét ember, akkor csak a mai csonka Ma-
gyarország területén elférne bő 650 milliárd(!) ember. És
igen. Igaz úgy, mint a heringek, de elférne. Ha a Föld tel-
jes mai népességét betennéd a Kárpát-medencébe, minden
egyes embernek jutna bő harminc négyzetméter (még az
influenzát sem kapnák el egymástól), és a bolygó összes
többi szárazföldje ember nélkül maradna. Tök üres lenne
Európa, Ázsia, Afrika, dél és Észak-Amerika, Ausztrália,
Nagy-Britannia, a szigetekről már nem is szólok. Üres az
összes földrész, mindenki itt van nálunk, és pancsizik a
thermál és forrásvízben. Jó nagy buli lenne. Ez a matek. Pe-
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dig állítólag túl vagyunk népesedve. Az emberek jelentős ré-
sze pedig úgy beszopja ezt a túlnépesedés hazugságot (is),
mint a huzat. Vicces. Én nem voltam sosem valami jó ma-
tekos, de van egy kínai zsebszámológépem. Pest megye
szűk 6400 négyzetkilométer. Az éppen hatmilliárd-négy-
százmilló négyzetméter. Tehát csak Pest megye területére
(Budapest nélkül) kényelmesen beférne a világ mai népes-
ségének a hatszorosa. Mondom: ez a matek. De hányan szá-
molnak utána? Ugye? Túl vagyunk népesedve? Ezt mondja
a tévé meg a rádió, meg az internet, akkor az úgy is van.
Viszlát bányaló elvtárs, nem kell itt annyit számolgatni
meg gondolkodni, még a végénmegfájdul a feje! Itt egy sör
meg egy marék szotyi, jó meccs lesz este a tévében, csak ha-
ladjon tovább! Most nézzük a többi említett épületet!

A Nílus völgyében haladva a szárazföld belseje felé, a Gi-
zai fennsíktól délre úgy ötszáz kilométernyi távolságban ta-
lálható a Luxori és Karnaki templomkomplexum. Itt jól
megfigyelhető az az egyiptológia által is elismert tény,
hogy az egyes, egymást követő uralkodók mindig alakí-
tottak egy keveset vagy éppen sokat az elődjük által rájuk
hagyott építményeken. Feliratokat módosítottak, hozzáé-
pítettek, lebontottak, kivéstek (Ehnatont, más néven
IV.Amenhotepet például nagyon) és átalakítottak. A Gel-
lért-hegyen lévő filozófiai kertben (milyen találó elnevezés,
ott aztán van miről filózni tényleg) áll egy nyolc alakos szo-
borcsoport részeként Ehnaton szobra is. Vajon Ehnaton
mit keres Jézus, Ábrahám, Buddha és Lao-Ce társaságá-
ban? Most azt, hogy a hányinger kerülget ettől a kis kom-
pozíciótól, azt hagyjuk! De tényleg: mi a kenyérhajat keres
egy egyiptomi fáraó, akit az utódjai még a történelemből
is ki akartak törölni, ebben a szoborcsoportban? Nem túl
bonyolult a dolog. Ehnaton napimádó volt. Be akarta ve-
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zetni az egy isten hitet az országban, mégpedig Aton nap-
isten legfőbb tiszteletét. Tudod, a napimádat kiről szól
ugye? Hát persze: sátánról. Menj csak be az első katolikus
templomba, és vedd szemügyre az oltárt és környékét!
Rengeteg napszimbólumot fogsz találni. Egy kutya kölykei
ezek mind. Csak Jézust és Ábrahámot hagyták volna ki.

Visszatérve az építészethez, tehát nézetem szerint min-
den esetben az alap volt a legnagyobb, a későbbi toldások
már sok esetben csupán árnyékai tudtak lenni ezeknek.
Ahogyan a Kotel esetében is, minél későbbi a toldás, annál
kisebb elemekből épült fel. Az átalakítás és átépítés jó szo-
kását a rómaiak, majd a területet uraló keresztény és arab-
muszlim utódok sem adták fel. Az a mondás, hogy „ha
ezek a kövek beszélni tudnának...” itt aztán igencsak velős
tartalommal bír. Persze én azt mondom, hogy ezek a kö-
vek bizony tudnak beszélni. Mégpedig nem is akárho-
gyan. Magukért beszélnek. Nézd csak meg például a (55-
61.) képeket! Ha ezek nemmondják el az igazságot neked,
akkor semmi. De most tényleg, őszintén! El tudod kép-
zelni, hogy ezeket a gigászi építményeket ekkora népek
mint mi vagyunk, botokkal meg kötelekkel összehozták?
Nekik nem voltak olyan izomgépeik, daruik, vontatóik,
mint a mai embernek. Mondom: csiga, kötél, fa állványzat,
görgők, feszítőrudak, bronz vésők, igásbarmok és elvileg
sok-sok kis ember. Ennyi. Komolyan mondom, ha ez meg-
valósítható lenne, már régen összedobták volna Rócsild
Rózsiék az árát egy ilyen vállalkozásnak, csak azért, hogy
elhitessék a néppel ezt az irgalmatlan nagy hazugságot,
amelyet az iskolákban tömnek ma is a gyerekek és az egye-
temisták fejébe. Ez lenne aztán a bizonyíték. De nem pró-
bálják meg. Igaz, minek is tennék? Ha így is elhiszi min-
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denki. Talán hallottál Abu Szimbel két templomáról, ame-
lyeket szétbontottak, majd kissé odébb (feljebb) újra ösz-
szeraktak nem is oly régen. Az Asszuáni-gát építésénél fel-
merült az a nem kis probléma, hogy ha megvalósítják a
Nasszer-tavat, amely ma egy 5250 négyzetkilométeres víz-
felszínnel bíró, majd tíz Balatonnyi mesterséges, duzzasz-
tott víztömeg, akkor bizony a Hut-Ramszesz-Meriamon és
a Hathor (valamint több kisebb) sziklatemplomnak visz-
szavonhatatlanul annyi, hiszen ezek bőven a tervezet víz-
szint alá kerülnének. Csak úgy mellékesen jegyzem meg,
hogy az ősi Núbia gyakorlatilag teljes területe elárasztás alá
került a tó megvalósításával, gondolom nem kevés érdekes
leletet örökre hullámsírba temetve, de ez bizonyára nem is
lényeges, csupán az én konteós, a kákán is csomót kereső
elmém lát itt is olyan dolgokat, amelyek valójában nin-
csenek. De valóban, álljunk csak meg itt még néhány gon-

204

61. kép



dolat erejéig! Hiszen ez az írás épen ezeknek a gondola-
toknak van szentelve. Miről is van szó itt valójában? Egyál-
talán, minek kellett ez az Asszuáni óriásgát, amely a Nílus
vizét tíz Balatonnyi mesterséges tóvá duzzasztotta? Buta
kérdés! Egyiptomnak szüksége volt villamos energiára, ez
pedig fedezte megvalósulásakor e szükséglet felét. Rend-
ben, értjük. Ám jönnek ilyen hozzám hasonló kukacos-
kodó értetlenek, és feltesznek megint csak ilyen buta kér-
déseket, hogy de valójában miért volt szükség erre a gátra?
Hiszen ez a gát valójában nem is egy gát. Ráadásul a tör-
ténete már a 19. században elkezdődött. Bizony. Már ak-
kor is ennyire kellett az áram? Ráadásul éppen a britek vi-
selték ennyire a szívükön a szegény egyiptomi emberek
sorsát, hogy mindenképpen áramot akartak adni nekik?
Igazán nemes szívre vall ez részükről. De miért gondolom
én azt, hogy itt nem az egyiptomi nép megsegítése volt va-
lójában a szándék? Biztos azért, mert annyira romlott va-
gyok, és állandóan a kákán is a csomót Kereshem. Tudod:
rossz az, aki rosszra gondol, igaz? Igaz hát, ám én itt a jóra
gondolok, azért szeretném fellebbenteni a fátylat a rossz-
ról. Tehát a jó britek elhatározták már a tizenkilencedik
század végén, hogy szükség van itt egy duzzasztott tóra
energianyerés okán. Neki is láttak hát a nagy vállalkozás-
nak, de nemigen sikeredett nekik a mutatvány, illetve na-
gyon nem úgy, ahogyan azt szerették volna. Ezért két al-
kalommal is módosítani, javítgatni kellett rajta. Amikor
eljött a harmadik szögelési ciklus, belátták, hogy ez nem
jött össze, ezért hát a brit oroszlán összefogva az egykori
koronagyarmattal, amely ma a Vatikán legfőbb kutyája
(USA) elhatározták egy teljesen új, grandiózus szupergát
megépítését. Neki is láttak a dolognak, ám Nasszer, a he-
lyi főmufti, Egyiptom korlátlan ura valamiért úgy határo-
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zott, hogy ezután a szovjetektől vesz haditechnikát, nem
pedig az eddigi szövetségesektől, amely elhatározás kö-
vetkezménye a tározó megépítéséhez szükséges anyagi tá-
mogatás megvonása lett. Amúgy is utálták már Nasszert
eléggé, hiszen először kirúgta a briteket Egyiptomból, majd
államosította az addig magánkézben lévő Szuezi-csatornát,
de még ez sem volt elég neki, hiszen egy egyesített arab vi-
lágról álmodozott, amely igen csak megnehezítette volna
a nyugatnak az arab térségben folytatott kis ügyeskedéseit.
Nasszer ennek okán tehát 1970-ben, 52 évesen hirtelen és
mint életrajzában olvasható „váratlanul” szívrohamot ka-
pott és meghalt. Ez is milyen egy hülyeség nem? Váratla-
nul szívrohamot kapni. Miért, van, aki várja? De térjünk
vissza a gáthoz! Tehát az amerikai-brit pénzcsapot elzárta
a nyugat, de mit tesz Isten, erre a szovjetek úgy döntöttek,
hogy majd ők megsegítik a szegény egyiptomi népet nem
csak haditechnikával, hanem bizony anyagi forrásokkal is,
mi több, még know-how-t is biztosítottak a gátprojekt
megvalósításához. Hiszen a gátnak így vagy úgy, de meg
kellett épülnie. Egyiptom nem maradhatott sötétben. Ez
valamiért mindenkinek a szívügye volt akkortájt. Az új gát
tehát végül szovjet segítséggel megépült. És elárasztotta azt
a területet, amely jó eséllyel olyan leletek és bizonyítékok
tömegét ontotta volna, amelyet nehezen, illetve egyáltalán
nem tudott volna megmagyarázni a „tudomány” az eset-
leges érdeklődőknek. Nézzük csak, mit ír erről például a
wiki? „Kusita Királyság: Alsó-Núbia történetének meg-
rajzolásához az Asszuáni-gátakhoz kapcsolódó leletmen-
tések miatt jóval több információval rendelkezünk. Saj-
nálatos módon a lelőhelyek jelentős részét az 1960-as
évek óta nem publikálták, valamint az egyik legfonto-
sabb központ, Farasz korai rétegeit nem tárták fel so-
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hasem. A ma már víz alá merült vidéket a kusita kirá-
lyoknak a késő napatai kori uralom után, a Kr. e. 3–2. szá-
zad fordulóján, a nagy felső-egyiptomi felkelés idején si-
került teljesen elfoglalniuk.” Mi ez? Kusita királyság? A
60-as évek óta nem publikálták a lelőhelyek jelentős részét?
Az egyik legfontosabb központ, Farasz korai rétegeit
soha fel sem tárták? Viszont elárasztották? Hát, hogy van
ez kedves régész szaktársak? Első a fejlődés, az energia?
Aha. Köszönjük szépen az egyiptomi nép nevében! Tudom
eltelt azóta néhány év így lehet, hogy a szemlélet is válto-
zott valamelyest, de nálunk például, az én kis falumban fel-
tártak néhány régi temetőt. Csak csontok vannak, ami ér-
ték azt már régen ellopták valakik. Lényeg az, hogy ez a
terület, ahol az ősök temetkeztek benyúlik a ma lakott te-
rületre, így ha valaki házat szeretne építeni, azonnal meg-
szállják a placcot a régészek, mielőtt a lakni vágyó ember
egyetlen kapavágást ejthetne. Pedig itt csak állati és emberi
csontok kerülnek elő, de mégis ennyire gondosak. Nem
úgy a Kusita királyság területén. Az mehetett a Nasszer-
levesbe nyugodtan. Nem volt ott semmi érdekes, ezt vakon
is tudták a világ régészei. Miért gondolom azt, hogy itt
másról lehetett szó? Mert másról volt szó! Nézzük csak
meg, hogy kik voltak ezek a Kusiták? 1Mózes10:1-8 Károli

„Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek
nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után. Jáfetnek
fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és

Thirász. A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és
Tógármah. Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim

és Dodánim. Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az
ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és

nemzetsége szerint. Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim,
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Pút és Kanaán. Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah,
Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai:

Séba és Dédán. Khús nemzé Nimródot is; ez kezde
hatalmassá lenni a földön.”

Igen, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben, egészen
Noéig és az özönvízig kell visszamennünk az időben, hi-
szen a világ akkor tisztult meg a nephilin fertőzéstől, és ak-
kor kezdődött el mindaz, amely máig tart. Noénak tehát
három fia született, akiktől származik a ma ismert összes
rassz a földön. Sém adta a sémita népeket, akik a bolygó ma
élő legkisebb populációja vér szerint. Jáfet adta az összes
Ázsiai és északi nép genetikai alapját, míg Khám, a tolvaj
és áruló adta a mai legnagyobb spektrumú rassz, a feketék
genetikai alapját. Miért volt tolvaj és áruló Khám? Ez a Bib-
lia kánonjából ugye nem derül ki. Azonban kiderül az
„apokrif” Jásár könyvéből. Jásár7:23-29 CoG

„És Kus, Noé fiának, Khámnak fia feleséget vett magához
az időben, öregsége korában, és az fiút szült neki, és

Nimródnak nevezték el, mondván: Ez időben kezdtek az
emberek fellázadni és áthágásokat elkövetni Isten ellen, és

a fiú felnőtt, és az apja nagyon szerette őt, mert
öregkorának fiúgyermeke volt. Azok a bőrruhák, amelyeket
az Isten Ádámnak és a feleségének készített, amikor kiűzte

őket az (édeni) Kertből, Khúsnak lettek adva. Ugyanis
Ádámnak és a feleségének a halála után Énok, a Járed fia
kapta meg a bőrruhákat, és amikor Énok elragadtatott,
akkor ő odaadta ezeket a fiának, Matuzsálemnek. És
Matuzsálem halálakor Noé megfogta a bőrruhákat és
bevitte azokat a bárkába és vele voltak, amíg elhagyta
a bárkát. És amikor elhagyták a bárkát, Khám ellopta
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ezeket a bőrruhákat az apjától, Noétól és fogta azokat és
elrejtette azokat a testvérei elől. És amikor Khám az

elsőszülöttjét, Khúst nemzette, titokban neki adta ezeket
a bőrruhákat és azok Khúsnál voltak sok napon keresztül.

És Khús is elrejtette azokat a fiai és testvérei elől és
amikor Khús Nimródot nemzette, akkor, szeretete jeléül

neki adta a bőrruhákat. És Nimród felnőtt, és amikor húsz
éves volt, felvette magára ezeket a bőrruhákat.”

Lopás, sikkasztás, szép családi hagyományok. Tehát
Khús, Khám elsőszülöttje volt. Nagy, fekete és veszett,
mint az apja. Ebből következik, hogy valószínűleg Nimród
is könnyen elrejtőzhetett a sötétben, kevéssé gondolnám őt
skandináv típusnak. De miért érdekes a családfa? Azért,
mert ezek kivétel nélkül még a nagyok népéből valók vol-
tak! Öt méteres emberekről van itt szó! Rengeteg egyiptomi
sírban, mind faragott sztéléken, mint festményeken látha-
tók ezek a nagy emberek akik vegyülnek a kicsi, mai mé-
retű emberrel. (43-51. képek) Persze a tudományos nézet
az, hogy itt felnőtt és gyermek párosítások láthatók ám
ezekkel is van némi probléma. Egyrészt számos esetben lát-
ható a festményeken, hogy például a nagyokat kiszolgáló
mai méretű nők tökéletesen kifejlettek testileg. Minden
nemi jelleget jól láthatóan ábrázoltak az ősi művészek.
Ezen felül van olyan ábrázolás is, ahol egy képen van jelen
az ősi, nagy ember, mellette egy mai méretű, kis asszony
és egy mai méretű gyermek. Igen nagy a méretkülönbség
és az arányok tökéletesen bemutatják azt, amiről én be-
szélek. A magyarázat persze itt is papa-mama-gyermek.
Íme az egyiptomi család. A férfi alak azért kétszer akkora,
mint a női, mert ő volt a fontos, a kiemelt alak. Igen ám,
csak meglehetősen sok az olyan kép, ahol több láthatóan
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felnőtt férfi van együtt jelentős méretkülönbséggel. És ezek
nem csak előkelő nagy és nekik hódoló kis emberek képei,
hanem együtt dolgozó kicsi és nagy munkások képeit is lát-
hatjuk. (62-64. képek) Azután ott vannak a kizárólag asz-
szonyokat ábrázoló képek. Ezeken is nemileg teljesen érett
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kis termetű nők szolgálnak nagy termetű nőknek. Ápolják
vagy szórakoztatják őket. Számos képen, mint ölebekkel
bánnak a nagyok a mai méretű emberrel. A hivatalos „tu-
dományos” magyarázat mindig azonos: felnőtteket és gyer-
mekeket látunk. De mi van ott, ahol a zsiráf alig egy-két fej-
jel nagyobb, mint az ember? A legmagasabb zsiráfok úgy
5,5 méter magasak. Stimmel a festményen látható ábrázo-
lás. Persze mondhatják néhányan, hogy ez bébi zsiráf, de
az sem nagyon áll meg, hiszen az újszülött zsiráf is két mé-
ter magas, azt pedig nem nagyon lehet szólóban elhajtani,
hiszen egy éves kora előtt nem lehet elválasztani az anyjá-
tól, addigra meg már jóval nagyobb születéskori két mé-
terénél. A képen tehát jó eséllyel egy felnőtt példányt lát-
hatunk a nála csak éppen valamivel alacsonyabb emberek
társaságában. Azután érdekesek azok a képek is, ahol a
szarvasmarha az ember térdéig ér. Ugye itt dől meg a pers-
pektivikus ábrázolás elmélet, hiszen az állatok és az azokat
vezető emberek itt egyértelműen egymás mellett tartóz-
kodnak. Ennek is utána néztem. Az ilyen képek magyará-
zatakor mini állatokról beszélnek. Megáll az eszem! Érted?
A Felső Egyiptomban lévő (Asszuán) Kom Ombo temp-
lomának egyik falán, egy kifejlett hímoroszlán látszik szé-
pen kifaragva. Mellette pedig egy emberi lábszár és egy láb-
fej. A fal felső része hiányzik. Az oroszlán az ember
sípcsontjáig ér. Ez a templom pedig állítólag jó későn, úgy
Krisztus előtt csupán két évszázaddal készült. Ezek szerint
akkor még tudtak ekkora emberekről, vagy a művész ilyen
rossz arányérzékkel rendelkezett? (51.kép) Vagy Egyip-
tomban dívott a minimarha, minizsiráf, minioroszlán, mi-
nileopárd tenyésztése? Mondjuk az is igaz, hogy az ilyen
kérdéseket kevesen teszik fel manapság. A közérdeklődés
általában elakad a fáraóknál, a piramisoknál és maximum
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a szfinxnél, ha Egyiptom története kerül szóba. Tehát eze-
ken a festményeken feltűnnek fekete óriások is (45-46.
kép) Kevesen tudják, de egy ideig, a XXV. dinasztia idején
még a fáraókat is a núbiaiak adták. Szégyelli is ezt Egyip-
tom azóta is. Ahogy eltűntek a fekete fáraók, még a hírü-
ket is levésték mindenhonnan. Még a Kairói múzeum fa-
láról, ahol az összes dinasztia nevei olvashatók is hiányzik
a teljes XXV. dinasztia. Még ma is szégyellik az emlékét an-
nak, hogy egy elvileg maroknyi kis néger törzs leigázta és
uralta a nagy kultúrájú és magasztos népet. Nem is bánták
tehát annyira, hogy a víz elmossa szégyenüket. Vissza-
térve a templomok problémájához (erre a szenzációra fi-
gyelt az egész világ, Núbia le volt...), az okosok egy nem-
zetközi csoportja összedugta a fejét, hogy mitévők is
legyenek az itteni történelmi emlékekkel. Kisütötték, hogy
feldarabolják ezeket, majd valamivel feljebb, ahol a víz
már nem fenyeget, újból összerakják őket. De miért érde-
kes ez nekünk? Nos, az egyiptológusok egybehangzó állí-
tása szerint a két áthelyezett templom esetében úgy Krisz-
tus előtt 1260 és 1250 között, mintegy tíz év alatt zajlott le
az építkezés. A nagy templom esetében kifaragták a „kis”
38 x 32 méteres homlokzatot, 21 méteres emberalakokkal,
a 2,5 méteres vésett páviánokkal, majd kivájták a sziklát
mintegy 63 méter mélységben különböző tereket, tíz mé-
ter magas oszlopcsarnokot kialakítva a hegyben. Nagy
csarnok nyolc oszloppal, majd kis csarnok négy kisebb osz-
loppal, hat hajó, az ezeket összekötő folyosók, tárolók, be-
lül az egészet telefaragták, akad például egy 17 x 9 méte-
res dombormű is ezek között. Szóval volt itt munka
gazdagon. De, hogy ne csupán ennyi legyen az évtized
helyi termése, megépítettek még egy kisebb templomot is
a nagy mellé, hiszen a fáraó asszonyának is dukál egy – ha
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kisebb is, mint az uralkodóé – de mutatós kis szentély. Ez
lett a Hathornak szentelt „kis” templom. Itt csupán hat da-
rab tízméteres szobor fogadja a látogatót, és minden te-
kintetben nagyjából feleakkora, mint a nagyobb társa. Itt
csak 21 méter mélyen hatoltak be a kőzetbe, kevesebb az
oszlop és a belső helyiség is. Tehát ezt Krisztus előtt egy és
negyed évezreddel a korabeli technológiával egy évtized
alatt összehozták, még a „szakma” szerint is, hiszen a fel-
iratok, vésetek információi alapján erre lehet következtetni.
Tehát a feladat adott volt. E két (és még néhány kisebb
templomot szét kellett darabolni, és a két említettet 64 mé-
terrel feljebb egy új helyen összeállítani. Nem kis kihívás
volt ez. Nézzük, hogyan oldották meg, hiszen végül nem-
zetközi összefogással és tőkével sikerült ez a bravúr. 1963
novembere és 1968 szeptembere között megvalósult a két
templom együttesének áthelyezése. De hogyan? Az elszál-
lítás és az újjáépítés érdekében előbb 17000 lyukat fúrtak
a sziklába, hogy a kőzetet 33 tonna epoxigyantával meg-
szilárdítsák. A stabilitás érdekében vaspántokat használtak.
Ezután 1036 tömbbé vágták szét a templomegyüttest. Az
egyes blokkok súlya hét és harminc tonna között volt, a
vágások helyei ma is láthatók. Az új telepítési helynek
mintegy 180 méterrel távolabb kellett lennie északnyugat
felé, az eredeti szintnél 64 méterrel magasabban. Eközben
igen fontos volt, hogy a templomok pontosan ugyanabba
az irányba nézzenek homlokzataikkal. Az első blokkot
1965. május 12-én helyezték át. 1112 szikladarabot he-
lyeztek át a templomok mellett, hogy az eredetihez hű
maradjon a templomok látképe.

Mindkét templom belseje részint egy-egy föléje épített
vasbeton kupolán függ, részint azok támasztják őket. A
Nagy Templom esetén ennek átmérője 140 méter, így ma
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már nem igazi barlangtemplomok. Mégis megmaradt a
barlangtemplom benyomása a nézőben, mert a betonku-
polákat kívül nagy tömegű homokkal, törmelékkel és az ere-
deti sziklákkal (köztük az eredeti szikla-homlokzattal) bo-
rították be. Az akkori időkben ez olyan komoly
építéstechnikai teljesítmény volt, hogy egyesek ezt II.Ram-
szesz eredeti temploma felépítésének teljesítményéhez ha-
sonlítják No! Tehát ez a „bravúr” a huszadik század har-
madik negyedének idején meglévő emberi technológia
számára is komoly kihívást jelentett, amelynek sikeres – bár
nem nyomtalan – megvalósítására a szakma igen büszke
volt. A legnagyobb tömegű egységek, amelyeket biztonsá-
gosan kezelni tudtak 30 tonnásak voltak. Ugye jóval idősebb
építmények esetében is tudunk több száz, esetenként közel
ezer tonnás egybefaragott elemekről. Azután öt évig tartott
a munka. Szó nem volt itt művészi kivitelezésről, újrafara-
gásról, itt kizárólag gigalegozás volt a feladat. Szétvágjuk,
megemeljük, összerakjuk. És ez csak két, relatíve kis temp-
lom, bár igen nehéz „terepen” az tény. Mindezzel termé-
szetesen nem a mai embert akarom becsmérelni, szó sincs
erről! Jóval inkább arra szeretnék rámutatni, hogy az ősi
idők primitív technológiával bíró embere valamilyenmódon
olyan szerkezeteket valósított meg, amelynek fennmaradt
romjai láttán is leesik az állunk. Képzeld el, mi lenne, ha a
maguk pompájában láthatnád ezeket? Nézzünk most meg
néhány adatot, a Luxori és Karnaki templomok kapcsán is!
A két templomkomplexum úgy két és fél kilométernyire he-
lyezkedik el egymástól. Fénykorukban egy egyenes kövezett
út kötötte össze őket, amelyekmentén az út teljes hosszában
ember és kosfejű szfinxek álltak, illetve feküdtek sorfalat a
templomok között haladó uralkodó tiszteletére. Mára ez a
terület teljesen beépült, de elképzelhetjükmicsoda fenséges
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látvány lehetett egykor ez a gigantikus templomegyüttes.
Ezeknél is állandó tendencia volt az, hogy az egymást követő
uralkodók a saját ízlésük szerint alakítgatták ezeket, amely
alakítgatás általában hozzáépítésből és feliratozásból állt.
Luxorban egyes oszlopok kisebb építőkövekből vannak fel-
építve míg mások igen nagyokból. Kis oszlopok kis kövek,
nagy oszlopok nagy kövek. A nagyok épültek meg először,
majd a későbbi korok kisebb potenciállal bíró uralkodói hoz-
zátették a magukét arányosan a lehetőségeikkel. Nem bo-
nyolult felállítani a képletet, mely szerint a nagy dolgokat a
nagyok, míg a kicsiket a kicsik építették. A karnaki templom
hatalmas oszlopcsarnokában 134 papiruszoszlop áll, a 12 kö-
zépső oszlop 22 méter magas, a többi pedig kb. 15 méter. A
csarnok papiruszmocsarat jelképezett; oszlopai eredetileg te-
tőt tartottak. Köztük királyok és istenek szobrai álltak. Bár
a csarnok építését még III. Amenhotep kezdte meg, díszí-
tését már a következő dinasztia uralkodói alakították ki.
Igen beszédesek a templomok pülónjai. A legnagyobb az
első karnaki pülón (113 méter hosszú, 15 méter mély, je-
lenlegi magassága 43,5 méter, befejezetlen). A pülónokon a
számukra kialakított mélyedésekben zászlórudak álltak, ezek
akár 60 méter magasak és 5 tonna súlyúak is lehettek. Ho-
gyan kezelték ezeket maiméretű emberek? Az első, legújabb
pülón, melyet valószínűleg Nektanebosz épített, körülbelül
40méter magas lehetett, tulajdonképpen befejezetlenül ma-
radt. Ma az északi pülón 21,7 méter, a déli 31,65 méter ma-
gas, a kapu 19,36 méter magas, belső vastagsága 7,4 méter.
Amagasban láthatómég rajta egy felirat, amelyet Napoleon
Bonaparte tábornok expedíciója hagyott hátra. (Itt járt Szabó
Jóska, szeretlekMari.) Karnak-Honszu templomának bejá-
rata szfinxekkel szegélyezett útról nyílik. A pülón 34,5 mé-
ter széles, 7 méter vastag és 18 méter magas. Díszítésének
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domborművei Pinedzsem főpapot, feleségét, Henuttauit,
valamint lányukat, Maatkaré főpapnőt ábrázolják. Magába
a templomba oszlopos udvaron át jutunk, melyben négy
sorban huszonnyolc oszlop áll. Érdemes alaposan meg-
szemlélni a helyszínen készült fotókat. Amellett, hogy a
mainál kétszer magasabb emberek is törpéknek hatnának
ezen oszlopgigászok és falak között, számomra egyszerűen
elképzelhetetlen, hogy ezeket az építményeket kizárólag
mai méretű emberek a kor technológiai színvonalán meg-
építhették volna. Most ugorjunk át néhány mondat erejéig
Nagy-Britanniába! Stonehenge: annyira lerágott csont, hogy
itt tényleg csak néhány adat következzék vele kapcsolatban.
Amellett, hogy óriási ismertsége ellenére valójában – akár-
csak a Gizai piramisok esetében – a régészeknek máig fo-
galmuk sincs, hogy pontosan kik, mikor, és milyen célból
építették (kizárólag feltevések vannak ezekkel kapcsolat-
ban) amiről ma ennek az építménynek vonatkozásában be-
szélnek, az 80 darab granulitoszlop, darabonként négy ton-
násak. Ezeket majd négyszáz kilométerről hozták ide. 30 da-
rab felül ugyancsak (tökéletes vízszintbe állított) kőtöm-
bökkel áthidalt homokkőtömb, darabonként kilenc méte-
resek és ötven tonnát nyomnak. Ezeket harminc kilométert
utaztatták mielőtt a helyükre kerültek. Ezen felül Stone-
henge esetében is érvényesült az a gyakorlat, hogy folya-
matosan alakítgatták, átépítették az idők során. A régé-
szekkel ellentétben én úgy gondolom, hogy elsőként itt is a
nagy struktúrák valósultak meg, majd a későbbi korok em-
berei egyszerűen belakták és kiegészítették kisebb építmé-
nyeikkel a saját elképzelésük szerint a már meglévő épít-
ményt. A megalitikus jelzővel méltón illethető ismert
építmények messze nem teljes listája lezárásaként követ-
kezzen most néhány szó nagy kedvencemről, a Libanon
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gyönyörű dombjai között megbúvó Baalbek templomairól!
Baalbek talán a világ egyik legjobb példája annak, amelyről
oly sokat beszéltem már. Ahhoz képest, hogy mennyire je-
lentős bizonyítékokat tár fel, a köztudatban gyakorlatilag
nem létezik. Nyilván nem véletlen ez a dolog. Míg a Gizai
piramisokat elég nehéz lenne elrejteni a nyilvánosság elől,
Baalbek esetében ez jóval könnyebb. Van ott néhány római
templom, amúgy is zűrös a környék, hagyjuk. Vannak sok-
kal érdekesebb helyek is a világon. De valóban így van ez?
Nézzük csakmeg kicsit alaposabban!Míg például a Gizai pi-
ramisok esetében a „tudósok” megalkottak mindenféle te-
óriákat azok származásával, céljával és megépítésével kap-
csolatban, a Baalbekben látható romok kapcsán ez az igény
fel sem merült. Egyszerűen kijelentették, hogy a rómaiak
építették és kész. Pedig, itt aztán tényleg elmondható, hogy
az emberiség megvalósította a lehetetlent esetében. Feltéve,
hogy emberiség alatt az emberek mai formáját értjük. Ám
erre egyrészt nem hívják fel a figyelmet, másrészt ha időn-
ként egy-egy okoskodó okvetlenkedő mégis szóvá teszi e
dolgot, rá sem hederítenek. Néma csend a válasz. Valóban,
hiszen ezekre a kérdésekre a mai tudományos ismeretek
alapján nincs válasz. Hogyan lehet ezer tonnányi, egy da-
rabból kifaragott kőtömböket hiszen legalább három ilyen
be van építve a falba (32-40. képek) római kori technikával
egymáshoz tökéletesen illeszkedő formára kifaragni, az épí-
tés helyszínére szállítani és 8-10 méteres magasságba fel-
emelve beépíteni? Sehogy. A Baalbeki létesítmény falaiban
több helyen is megjelennek ezer tonna körüli egy tömbből
kifaragott kövek. Itt is megfigyelhető, hogy amint a fal emel-
kedik, egyre kisebb kövekből áll. Erre írtam annak idején,
hogy itt azt is el tudom képzelni, hogymég az özönvíz előtti
építmény alapjaira építettek rá az özönvíz utáni emberek.
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Először a Noéhoz hasonló nagyok, majd a kicsik egészen a
rómaiakig, akik az utolsó valódi módosításokat kivitelezték
ezen építményeken. Baalbek számokban: a támfalak alap-
kövei (ezekből igen sok van) darabonként 400 tonnát nyom-
nak. Ezeken nyugodnak az említett egyenként is ezer ton-
nát is meghaladó építőkövek, amelyekre kerültek a további
több száz tonnás darabok. Van egymár kifaragott fekvő kő-
tömb a közelben, amelyet nem hoztak el az épülethez, en-
nek a becsült súlya 1250 tonna (65-67. képek). Méretei 21,5
méter hosszú, majd 5 méter magas és több, mint 4 méter
széles. Van itt 22 darab 20 méteres kőoszlop (20.kép). Ezek
az egyiptomiakkal ellentétben nem építőkövekből, hanem
henger alakú hatalmas darabokból épültek fel, amelyeket
csapolással illesztettek egymásra. Mindig felmerül bennem
a kérdés, amikor ilyet látok: minek egy épületre húsz méter
magas kapu, ha az emberek átlag 1,8métermagasak? A Bac-
chus templomnak nevezett szentély bejáratában úgy hatnak
az emberek mint a hangyák (41-42. képek). Arról nem is
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szólva, hogy a kapu felső áthidaló elemeit, itt van három da-
rab formára faragott, egyenként is több száz tonnát nyomó
darab, valahogyan fel is kellett emelni oda, úgy húsz méter
magasságbamajd precízen illesztve beépíteni. Amintmond-
tam, a két oldalsó elemet kiékeli egy középső V alakban
megfaragott kőtömb, ez feszíti szét a két oldalsó elemet
kellő stabilitást adva a környezetének. Elképesztő méretű
építőelemek láthatóak még ilyen magasságokban is. Eddig
tehát csupán az ismert, illetve megismerhető megalitikus
építményekről beszéltünk, ám vannak a világban olyan ősi
leletek, amelyek ezeken is túltesznek és valószínűleg éppen
ezért, valamint rejtettségük okán gyakorlatilag semmiféle
publicitást nem kaptak, a helyi hatalom agyonhallgatja még
a létüket is, nemhogymegpróbálná felderíteni származásuk
körülményeit. Nézzünk most ezekre néhány példát! Hal-
lottál már Karéliáról? Itt találhatók, tőlünk nem is olymessze
a Karéliai megalitok. A Baalbeki legnagyobb kövekhez ha-
sonló megalitokat találtak Oroszország több részén is. Ezek
bár szenzációs leletek, mégis valamiért meglehetősen kevés
hírverést csaptak körülöttük. Bezzeg, ha végre találnának egy
majomember maradványt. Még a tankönyveket is azonnal
újranyomtatnák miattuk. Persze ilyen nem fordulhat elő,
mivel azok sosem léteztek. Szóval hallottál már valaha Suk-
kozero faluról vagy a Mount Vottovaara-ról (Halál-hegy-
ről)? Az orosz-finn határhoz közel, olyan kövek fekszenek
a tengerszint felett úgy 420 méterrel, amelyek létére lehe-
tetlen tudományos magyarázattal szolgálni. Sok-sok ezer-
tonnás, teljesen lecsiszolt felületű sziklahasáb, tökéletes kő-
gömbök, a tömbökbe faragott, tökéletes derékszögek
lecsiszolt felülettel, esetenként egymáshoz illesztve vagy
nagy összevisszaságban szétszóródva lelhetők fel itt. Ez mi-
ért nem hír minden tévében? Az bezzeg, hogy halálos bal-

221



eset történtma is negyven helyen, sok gyerek ismeghalt igen
nagy kínok közepette, ismeretlen elkövető megerőszakolta
a boltos nénit, akit a rendőrség nagy erőkkel keres, B. István
felgyújtotta a feleségét, Laoszban húsz embert temetett maga
alá egy földcsuszamlás, egy idős nénire ráomlott a háza
amikor felrobbant a gázpalack, stb., ez minden híradóban
napi szinten benne van. Undorító! Te is nézed ezeket? Ami
az értelmes emberek számára lenne hír, azt bezzeg lesheted.
De valóban, hogyan kerülhettek ezek ide? Kik készítették és
mikor, milyen céllal? Mielőtt megválaszolnám a kérdést,
nézzük a következő helyszínt és leletet! Gomaja Sorijai meg-
alitok. Erről hallottál már? Nem?Meg is lepett volna ha igen.
Tehát a helyszín Dél-Szibéria, Oroszország, az Altáj-hegy-
ségtől keletre, Kemerovo tartomány déli részén található az
a gigászi megalit-együttes, amely nagyjából „mindent visz”.
Itt aztán szó sincs egyiptomiakról vagy rómaiakról, de még
a csodálatosan művelt görög kultúráról sem. Itt esetenként
nem több száz, hanem több ezer tonnás, derékszögűre fa-
ragott kőhasábokról beszélhetünk, hasonlóan a Karéliai le-
lethezmind egymáshoz illesztve, mind össze-vissza heverve
láthatóak itt ezek a kőgigászok. Demi lehet amagyarázat lé-
tükre? Nézetem szerint meglehetősen egyszerű a dolog.
Amint azt a Csendes vizeken című írásomban megismer-
hetted, az özönvíz tökéletesen letarolta és elpusztította azt a
világot, ahol az emberi prototípus, azaz az öt méter körüli
ember számított kicsinek, hiszen a nefilim óriások ezeknél
jóval hatalmasabbak voltak. Úgy vélem, hogy ezek a kőgi-
gászok az ő építményeik, vagy olyan építmények részei,
amelyek létrehozásában mindenképpen közreműködtek
ezek a lények. Egy három-négyezer tonnás, egy darabból ki-
faragott sziklamonstrummozgatása és beépítése már az ál-
talam nagyoknak nevezett, emberi prototípusnak is túl nagy
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feladat lett volna, bár könnyen lehet, hogy lebecsülöm őket,
hiszen hatalmas erejük és agyuk, valamint az ősvilági kö-
rülmények (pl. a magas oxigénszint) olyan képességek bir-
tokába juttatta őket, amelyeket mi, mai emberek elképzelni
sem tudunk. Egy szó, mint száz, ezek a romok, leletek kivé-
tel nélkül az ősvilág épületeinek maradványai, amelyek ja-
varészt az özönvíz során elpusztultak, eltemetődtek, de ke-
vés részük az új felszín kialakulásakor a felszínen látható
maradt. Zsoltárok 104:6-8 Károli:

„Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek
felett is vizek állottak vala. Egy kiáltásodtól eloszlának,
és mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek

emelkedének fel és völgyek szállának alá arra a helyre,
a melyet fundáltál nékik.”

Tehát, talán éppen azok számára, akik ma képesek meg-
látni és felfogni azt, ami nyilvánvaló, Isten meghagyott egy
kis demonstrációs anyagot. Ahol a hegyek „felemelkedé-
nek”, ott a felszínre bukkant, illetve megmaradt néhány
olyan építmény, amely a látókat és értőket képes megerő-
síteni meglátásaikban. De nem csak a felszínen, hanem a
tenger felszíne alatt is rálelhetünk megdöbbentő megali-
tokra. Ilyen például a Japán partokhoz közeli vizekben
megtalált Yonaguni monument (68-69. képek), amelyről
ma csupán három dologmondható el bizonyosan: nem ter-
mészetes képződmény, nagy és víz borítja. Érdekesek a Pe-
rui Machu Picchu romjai is. A romok egyértelműen mai
méretű emberek hagyatéka, de van néhány furcsa lépcső-
rendszer is a helyszínen. Terasznak túl kicsik, lépcsőnek túl
nagyok. (70-72. képek) Óriás lépcsők a világ egyéb részein
is fellelhetők. Vajon kik építették és kiknek? (73-74. képek)
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És legyen itt néhány kép az orosz területen lévő megali-
tokról is! (75-77. képek) A képekkel kapcsolatban el kell
mondanom, hogy hatalmas mennyiségű képet és leírást
találhat a kutató ezekkel kapcsolatban, ha rákeres az adott
témára a neten. Én nyilván nem tudok itt megjeleníteni
minden egyes téma kapcsán több tíz képet, pedig ha bizo-
nyos korlátok nem kötnének, nagy kedvem lenne hozzá.
Vess csak egy pillantást például a 78-79. képekre! Ha ezek
nemmondják el neked az igazságot, akkor tényleg semmi.
Szó szerint óriási segítség tehát ezen objektumok és épüle-
tek bemutatása az Úr részéről azok számára, akinek szánja
és megadja a szükséges tanítást. Ismét csak köszönöm
Uram! Ennyit a megalitokról. Most összevetésképpen néz-
zük meg röviden azokat az épületeket, amelyeket már
egyértelműen a kicsik, a hozzánk hasonló méretű, általunk
is ismert rómaiak produkáltak a császárok korában!
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Az ókori görög és római épületek bár valóban lenyűgö-
zőek és impozánsak, mégis, valahogy sokkal „emberibb”
léptékűek, mint a megalitikus építmények. Nincsenek pél-
dául bennük több száz tonnás egy darabból kifaragott épí-
tőkövek. Gondold el, hogy egy négyszáz tonnás kő egyen-
értékű négy a korábban bemutatott orosz „Szergej”
dízelmozdonnyal, egy ezer tonnás pedig tíz ilyen óriásgép-
pel.. Nos, ezek az ókori emberek állítólag ezeket emelget-
ték esetenként több tíz méteres magasságba és illesztették
egymáshoz hajszál pontosan arról nem is beszélve, hogy
előtte valahol ezeket kifaragták és az építkezés helyszínére
szállították. Szerinted ez egy ókori technológiával felszerelt
mai méretű ember részéről (legyenek bármennyien is) re-
álisan kivitelezhető? Szerintem nem. Hamár Baalbek tám-
falával fejeztük be az ismert megalitikus objektumok be-
mutatását, akkor a római építmények sorát kezdjük
ugyancsak egy fallal! Ez egy városfal, konkrétan a Spa-
nyolország északi részén fekvő, a világörökség részeként
számon tartott, harmadik században épült Lugo városának
faláról lesz szó röviden (81-82. képek). Ez egy egyértelműen
mai méretű emberek által megvalósított fal, amely ennek
okán kizárólag akkora építőkövekből áll, amelyeket egy
mai méretű ember reálisan kezelni képes. Ezekből hasz-
náltak itt fel igen sokat. A fal maga Lugo óvárosát öleli
körbe több mint két kilométer hosszan, 85 toronnyal meg-
erősítve. Magassága nyolc és tizenkettő míg szélessége négy
és hét méter között változik. Ez így talán nem tűnik oly nagy
védelmet biztosító építménynek, de eredetileg a fal előtt hú-
zódott egy négy méter mély és húsz méter széles vizesárok
is, amely jelentős mértékben megnövelte a védmű haté-
konyságát. Eredetileg öt kapu nyílt rajta, amelyek magas-
sága 4,5 és 8 méter között, míg szélessége 3,5 és 5 méter kö-
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zött alakul. Az ennél nagyobb kapukat kivétel nélkül az el-
múlt negyed évszázad során nyitották a falon. Az látszik te-
hát, hogy itt a rómaiaknak bőven elég volt mindenre egy
5x8 méteres kapu, amely a legnagyobb volt e falon erede-
tileg. Igaz, ez az építmény nem a pompát, hanem a védel-
met szolgálta, így nem volt célszerű a lehetőségeikhez mér-
ten legnagyobb nyílások kialakítására, hiszen a kisebb
kapuk nyilván jobban védhetőek. Ám ugyanezen a logikán
haladva, érdemes lett volna a lehető legnagyobb és legel-
lenállóbb építőelemekből kialakítani a falat, amely ennek el-
lenére minden tekintetben nélkülözi az ősi építmények gi-
gászi építőköveit. Hadrianus fala (83-84. képek), amely
ugyancsak védelmi célokat szolgált Krisztus után 130 körül
készült el. A 4,5 méter magas és 3 méter széles fal ugyan-
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csak a mai ember léptékéhez igazodó méretű kövekből
épült meg mind a 120 kilométeres hosszában. Ugyanez el-
mondható a mintegy húsz évvel később, 63 kilométer
hosszban megépült Antonius falról is. Az ilyen jellegű
anyagválasztás gyakorlatilag kivétel nélkül jellemző az ösz-
szes római építmény esetében, függetlenül azok méretétől
például vízvezetékek vagy diadalívek, városfalak, arénák,
színházak, stb. Legyen bármekkora az épület, a rómaiak
mindig akkora építőanyagból alkották meg ezeket, ame-
lyeket a mai méretű ember még reálisan kezelni képes. Ez
a logikus. Az egyik legrobusztusabb máig megcsodálható
építmény ebből a korból a már feljebb is említett római
Pantheon (85.kép). Ebben az épületben gyakorlatilag testet
ölt mindaz, amire a kor építészete képes volt mind mére-

234

84. kép



teit, mint technikai megoldásait tekintve. Az épületet ere-
dendőenMarcus Agrippa, Caligula nagyapja kezdte építeni
Krisztus előtt 27-ben. Végső formáját, amely ma is meg-
csodálható ugyancsak a britanniai fal kapcsán említett Had-
rianus uralkodása idején nyerte el Krisztus után 130 körül.
Az előtér tetejét, a timpanont tizenhat egy darabból faragott
gránitoszlop tartja. Az oszlopok 12 méter magasak, másfél
méter átmérőjűek és egyenként 60 tonnát nyomnak. A tör-
ténészek szerint (nem ismerem a forrást) Egyiptom terüle-
tén bányászták és faragták őket, a Nílustól több mint száz
kilométerre. A kőbányából szánon húzták a folyóig, ahol
áradás idején uszályra rakták őket. Az uszályról tengeri
hajóra átrakodva érték el a Földközi-tengeren Ostia kikö-
tőjét, ahol ismét uszályra átrakodva a Tiberisen vontatták
fel Rómáig. Itt még körülbelül 700 métert kellett szárazföl-
dön megtenniük, mire rendeltetési helyükre kerülhettek.
Ezt állítják az épülettel kapcsolatban. Ami azonban tény,
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hogy a rotundát kazettás betonmennyezet fedi, közepén ki-
lenc méter átmérőjű, kör alakú nyílással. Csaknem kétezer
évvel építése után a Pantheon dómja ma is a világ legna-
gyobb vasalatlan mennyezete. Az oculus magassága és a
körtemplom belső átmérője azonos méretű, 43,3 méter.
Így a belső térben elférne egy ekkora átmérőjű gömb, ami
az ókorban a tökéletesség jelképe volt. Mindent egybevetve
a római Pantheon a legtökéletesebb példa arra, hogy a csá-
szárság fénykorában mire volt képes az emberiség legfej-
lettebb és leghatalmasabb kultúrája építészet terén. Messze
kevesebbre, – legalábbis ami a méreteket illeti – mint az ős-
kor embere. Meglátásom szerint erre egyetlen logikus ma-
gyarázat létezik mégpedig az, hogy a léptékarányosság lo-
gikai elve érvényesült minden kor építészetének esetében.
A nagyok nagyokat míg a kicsik kicsiket építettek. Arány-
aikban magukhoz illőt. A zavart az okozza, hogy a „tudo-
mány” nem tud az igazságról, ezért ütközik számára át-
hághatatlan falakba. Olyanokba, amelyeknek építőkövei
számos esetben meghaladják az ezer tonnát is.
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A világ helyzetéről

Könyvünk záró fejezetében már nem kívánok egy konk-
rét témát kivesézni. Inkább általánosságokról szólnék né-
hány szót, ám ezek az általánosságok is bőven vannak
olyan érdekesek – ha nem érdekesebbek –mint az egyes ki-
emelt témakörök, amelyek alaposan megmozgatják a ke-
resők szürkeállományát. Persze, tudom. Dehogy a szürke-
állományt mozgatják meg, de a mondás valahogy így szól,
nem igaz? Én is értem, te is érted, pedig mekkora butaság.
Na mindegy. Szóval, e fejezet lejegyzésének legfőbb moz-
gatórugója a döbbenet. Bizony. Nem győzök álmélkodni
azon a gigászi felfuvalkodottságon, vakságon, sötétségen –
és még hosszan sorolhatnám a jelen tényállás emberi jel-
lemzőit –,amelyek világunk mai népességének tudatát
meghatározzák. Elnézemmagam körül az embereket, hall-
gatom miről beszélnek, hogy mi érdekli őket és azt látom,
hogy minden sor, mondat, szó, betű színigaz, amit leírok,
leírtam. Kakukktojás effektus. Hogy kerültem ebbe a fé-
szekbe? El vagyok képedve! Persze, ha jobban belegondo-
lok, nem is olyan nagyon régen még azt sem tudtam, hogy
van másik fészek is azon kívül, amelyet akkor ismertem.
Nyilván vannak ezzel így bőven mások is. Emlékszemmég
arra az emberre, aki akkor voltam. Örülök, hálát adok az
Úrnak teljes szívemből, hogy ma már nem az vagyok, aki
akkor voltam. Ahogyan mondtam, figyelemmel kísérem
már jó ideje, egyes fejlődni képes csoportok szellemi po-
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tenciálját és az aktuális nívót, ahol éppen járnak. És azt lá-
tom, hogy még azok, akik haladnak, azok is olyan mély
dágványban küzdenek, hogy az valami elképesztő. Azok,
akik meglátják a világ valódi helyzetét, még azok sem ké-
pesek elszakadni bizonyos dogmáktól. Felismernek na-
gyon sok igazságot, de azután elérik a sorompót és vége,
megrekednek. Azt látom, hogy az ember itt e világban
alapvetően egy tökéletesen statikus lény. Ha az Úr nem se-
gíti, akkor az egész életét leéli egyetlen értelmes gondolat
nélkül. Komolyan mondom! Azon kevesek pedig, akik Is-
ten segítségével rájönnek az igazság bizonyos részleteire,
éppen, ami a legfontosabb, ami a kulcs mindenhez, azt
nem értik meg. Azt gondolják ezek az emberek, hogy mint
Münchhausen báró, ők is képesek önmagukat a saját ha-
juknál fogva kihúzni a dágványból. Aki hisz a szabad aka-
ratban, a szabad döntésben egyszóval – amint Gautama
Buddha is – az önmegvalósításban, az sátán eszméjét kö-
veti! Azt mondják ezek az emberek, hogy – bár Isten se-
gítségével – de ők azok, akik a döntő lépéseket megtették.
Ez igaz is. Csak az nem mindegy, hogy a hangsúlyt hova
helyezik ebben a meglátásukban. Istenre, mint én, vagy
magukra, mint a legtöbben. Nem értem, hogy ha valaki el-
jut addig a felismerésig, miszerint Isten segítsége elenged-
hetetlenül szükséges ahhoz, hogy az ember helyes felis-
merésekre, döntésekre jusson, akkor hogyan nem teszi
meg azt a következő szükségszerű lépést gondolatban,
hogy másként ez kifejezetten lehetetlen? Ha pedig ez így
van, akkor neki ebből mi a része? Hiszen ha Isten nem se-
gíti őt, akkor az életben soha rá sem jött volna Isten léte-
zésére. Ez annyira nyilvánvaló. Hogyan gondolhatják oly
sokan, hogy ők jutottak maguktól helyes felismerésre? Ez
egyszerűen nem fér a fejembe. Az ember Isten nélkül csu-
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pán egy állat. Ez nem vicc és nem sértés! Ezt Salamon je-
lentette ki, amint azt olvashattad egy korábbi írásomban,
de legyen itt is, nehogy vád érjen. Préd.3:18 IMIT, Károli

„Mondtam én szívemben: az ember fiai kedvéért van az.,
hogy megvizsgálja őket az Isten, és hogy lássák, hogy ők

magukban olyanok mint a barom”

„Így szólék azért magamban: az emberek fiai miatt van ez
így, hogy kiválogassa őket az Isten, és hogy meglássák,

hogy ők magokban véve az oktalan állatokhoz hasonlók.”

Nem csupán én mondom ezt, hanemmaga a Biblia! Az
Isten beszéde. Szeretnémmegkérdezni, hogy amennyiben
ezt valaki elolvassa, az esetben hogyan gondolhatja a to-
vábbiakban, hogy ő önmagától bármire is képes e földön?
Oktalan állatként? Hiszen a szabad akaratukban hívő em-
berek úgy gondolják, mélységesen meg vannak győződve
arról, hogy először ők döntöttek Isten mellett, Aki erre vá-
laszképpen feléjük fordult és segíteni kezdte őket. De az ok-
talan állatok nem keresik az Istent ezt fogadjuk el ténynek!
Ahhoz, hogy az ember keresni kezdje Istent, elengedhe-
tetlenül szükséges Isten befolyása ergo: Isten teszi meg az
első lépést az ember irányába és nem fordítva! Nem úgy
van, hogy én rájövök a magam esze okán arra, hogy kell
lennie itt valaminek, valakinek, aki rendet tesz ebben a mo-
csokban, hanemŐ ébreszti fel bennünk az igényt, a vágyat
e rend után, amely, aki Ő maga. Ha Isten ezt nem teszi
meg, egész földi létünk során csak a mocskot fogjuk túrni.
Pénz, szex, hatalom! Ennyi, ami mozgatja a világi embert
nem feltétlenül ebben a sorrendben. Amint írtam, ez egy
szimpla állati nívó. Ennyi, amire az ember „magától” ké-
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pes, persze valójában még ennyi sincs a saját kompetenci-
ádban, hiszen egyetlen levegővétel vagy szívdobbanás sem
valósulhatna meg az Úr nélkül, de ez a tény a legtöbb em-
ber számára örökre homályban marad. Pedig csak János
evangéliumában benne van minden! Minden! A teljes
igazság. Nem kell azon vitatkozni, hogy az apokrifok rend-
ben vannak-e vagy sem! Nem kell megkérdőjelezni az em-
beri cenzúra által jóváhagyott kánont sem! Ezek csupán
részletkérdések, amelyek érdekesek és tanulságosak, de
valójában nem ez a lényeg. János evangéliumának Istentől
való ihletettségét csak kevesen vonják kétségbe. Talán csak
azok próbálkoznak valóban ezzel, akik tudják, hogy milyen
veszélyes írás ez azokra nézve, akik el akarják rejteni az
igazságot az emberek elől. Pedig nem kellene aggódniuk.
Az emberek elolvassák János evangéliumát és nem jönnek
rá semmire. Már akik elolvassák persze. Egészen elké-
pesztene ez a helyzet, ha nem kaptam volna meg a ma-
gyarázatot ennek okára. Azt, amelyet oly sok könyvön ke-
resztül tárgyaltam és tártam azok elé, akik vették a
fáradtságot és elolvasták ezeket. Mindegy. Ez sem lényeg.
A lényeg az, amit János leírt az Úrtól inspirálva. Persze
nemmindegy, hogy az ember miféle „szentírást” vesz a ke-
zébe, hiszen a Biblia hamisítói itt is derekas munkát vé-
geztek. Ám, ahogyan írtam, ha valaki komolyan veszi a
megismerést és kellő támogatást élvez ehhez az Úrtól, ak-
kor összehasonlítja az összes elérhető Biblia verziót, ha pe-
dig ezt teszi, akkor jó eséllyel észre fogja venni, hogy hol
lapul a métely az egyes fordításokban. De nézzük meg
most, hogy konkrétan miről is beszélek! Azt írtam, hogy
ebben az egy könyvben minden benne van, amit érdemes
tudni és ami a legfontosabb az ember földi létével kapcso-
latban. Most tehát az olyan „kis” hazugságokról, mint a ke-
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resztelés kontra bemerítés, maga a kereszténység, keresz-
tények kontra nazarénusok, Krisztus követők, az efféle
csekélységeket most hagyjuk! Ezek itt, jelen pillanatban
csupán részletkérdések. De még mielőtt bemutatnám a
valódi lényeget, egy filozófiai vagy teológiai kérdésben
muszáj közös nevezőre jutnunk, hiszen ha már ez sem si-
kerül, akkor nekünk nincs miről beszélnünk egymással. Én
tehát azt állítom, hogy a világ egyetlen Teremtő Istene a
mennyei Atya, akit Krisztus atyjának nevezett, amikor
emberként itt járt a földön. Azt állítom, hogy Krisztus
volt a Messiás, a Felkent, a Megváltó, akit az Atya küldött
el azzal a feladattal, hogy bevégezze azt a munkát, amely le-
hetőséget adott azok megmenekülésére, akiket az Atya, az
Egyetlen Teremtő Isten megmentésre szánt az Ő bölcses-
ségében és kegyelmében. Tehát csak ezeket és nem min-
denkit! Krisztus tehát eljött ide, elvégezte amit el kellett vé-
geznie, és azután hazament az Atyához, hogy elfoglalja
méltó helyét. Az az írás pedig, amely erről bennünket tá-
jékoztat az egyetlen igaz írás, Istentől való ige, szent és igaz.
Minden egyéb vallás tanításai, „szent iratai” kivétel nélkül
hazugságok, minden egyéb vallás és hitrendszer – beleértve
a kereszténységet is – hazugság, és a sátán zsinagógájának
egy-egy hajója telve hívek milliárdjaival. Nos, én ezt állí-
tom. Ha ebben nem értünk egyet, akkor nincs értelme to-
vább olvasnod, hiszen a következő érvelésem ezen funda-
mentumon nyugszik. Azt mondtam, hogy bár az általunk
megismerhető Biblia, annak különféle verziói súlyosan
meg vannak csorbítva mind tartalmi mind terjedelmi vo-
natkozásban, de ennek ellenére, még ezekben a csorba,
megkurtított verziókban is ott van az igazság. Az Isten igaz-
sága, amelyet azoknak, akinek szán, fel is tár az íráson ke-
resztül. Tudjuk, hogy a vádló, az ellenség nemmehet el so-
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sem addig, ameddig szeretne vagy szeretett volna. Van
egy határ, amelyet – mint Jób eseténél is – nem hághat át.
Ha sátán akarata maradéktalanul (szabadon) érvényesül-
hetne, te és én, illetve senki még csak a hírét sem hallotta
volna a Szentírásnak ezt is vedd nyugodtan ténynek! Te-
hát ha pedig sátánnak sincs szabad akarata, akkor szerin-
ted neked van? Az igazság magva tehát János szerint (is) a
következőkben rejlik: Azt állítottam és tartomma is, hogy
az emberek Istentől jönnek, egy a jelen földihez képest pre-
egzisztenciális vagy előzmény létből ideszületve Isten ha-
tározott tervéhez igazodva és szigorúan aszerint. Itt a Csia-
féle magyar fordítást idézném alapértelmezettként, hiszen
egészében véve az Újszövetségi fordítások közül messze az
a legjobb, mint látni fogod magad is. Tehát Jn.1:6

„Támadt egy ember, kit Isten maga mellől küldött el, a neve
János.”

A többi fordítás itt mellőzi a „maga mellől” szavakat,
amely az általam ismert görögben valóban nincs benne, ám
amint már oly sokszor írtam, az egyéni értelmezés (saját
megértés) igen fontos az ige olvasásakor, hiszen egyáltalán
nem biztos az, hogy a szó szerinti fordítás minden esetben
a legjobb. Ezt azért mondom, mert azzal az anyaggal kap-
csolatban is vannak apró kétségeim, bár ezek valószínűleg
amiatt adódtak, hogy sajnos nem bírom a görög nyelvet.
Amennyiben bizonyosságunk lehetne afelől, hogy a forrás
tökéletesen hiteles és valóban szóról szóra az Isten által ere-
detileg közölni kívánt tartalmat hozza, akkor természete-
sen nemmondtam volna azt amit, de jelen esetben úgy vé-
lem, hogy a helyes értelmezés fontosabb, mint a szavakhoz
való vak ragaszkodás. Ha valaki csupán a szavakban keresi
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az életet, mint a farizeusok, az nehezen fogja megtalálni azt.
Az mindenesetre feltétlenül bizonyos, hogy a görög írás a
legjobb írott forrás. Abból például rögtön kiderül a ke-
resztény-kereszténység hazugság is, hiszen ott például az
ominózus Ap.csel.11:26-ban, amelyre oly boldogan hivat-
kozik minden magát kereszténynek nevező, az írást is-
merő ember, a „Χριστιανούς” azaz eredendően Krisztusi
és nem pedig a keresztény szó szerepel, persze később az
utóbbi jelentést is hozzárendelték az eredetihez olyannyira,
hogy egyes fordítók ma már kizárólag így képesek értel-
mezni a szöveget, de ez már egy másik történet. A nyelvek
megrontásáról egy külön könyvet lehetne írni. Nagyon
birka dolog tehát csupán mások magyarázatára hagyat-
kozni. Nagyon fontos a saját meglátásokra való odafigye-
lés! Nekem például, mint mondtam, itt messze Csia Lajos
értelmezése „fekszik” a legjobban. A többi fordítás beéri
annyival, hogy Isten küldte Jánost ide egy konkrét fel-
adattal, ahogyan magát Krisztust is. Persze az értelmes
ember belátja, hogy küldeni csak valahonnan lehet valakit
valahova. A semmiből nem küldeni szoktak, hanem vagy
varázsolni vagy teremteni. De nézzük tovább! Azt állítot-
tam, hogy nincs szabad akarat, mindenki Isten tervének
engedelmeskedik függetlenül attól, hogy mit hisz vagy
nem hisz. Jn.5:30

„Én magamtól semmit sem tehetek. Amint hallok, úgy
ítélek, és ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát
keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engemet.”

Ezt tehát maga Krisztus mondta. Ha Ő nem tehetett
semmit magától, akkor te vagy bárki más igen? Igen? Ezt
valaki komolyan gondolja? De még mennyien! Dunát le-
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hetne rekeszteni velük, annyian. Mit Dunát, a világ összes
folyamát. Majdnem mindenki a nyugati kultúrában és
még néhány milliárdnyian egyéb vallási vagy filozófiai
rendszerek hívei hisznek az egyébként nem létező saját sza-
bad akaratukban. Lelkük rajta.

Apropó: lélek! Már megint egy újabb mellékszál. Bár
nem tartozik szorosan a jelen tárgyunkhoz, mégis, mivel
fontos, érdekes, ráadásul a jelenleg tárgyalt János evangé-
liumában találkozhatunk ezzel a dologgal, vessünk egy rö-
vid pillantást a Jn.12:25 igére Csia majd Károli szerint!

„Aki kedveli a lelkét, elveszti azt, s aki gyűlöli e világban
a lelkét, örök életre megőrzi azt.”

„A ki szereti a maga életét, elveszti azt; és a ki gyűlöli
a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.”

Érdekes módon, bár a görögben a „ψυχὴν” (lélek) szó
szerepel, itt Csián kívül mindenki az „élet” meghatározást
választotta a fordításkor. Ugyan az én katolikus szószede-
tem valóban hozza erre a görög szóra a lehelet, élet defi-
níciókat is, az online görög fordítók kizárólag a lélek szót
ajánlják itt. Bárhogyan is van, igen érdekes, hogy egyedül
Csia Lajos érezte itt helyesnek a lélek szót, a többiek mind
az élet szót emelték be. De miért izgalmas ez annyira?
Azért, mert mit jelent az, hogy „kedveli a lelkét?” Mi a kü-
lönbség a között, hogy „kedveli a (maga) lelkét” és „szereti
a maga életét?” Azután, hogy „gyűlöli” a lelkét, az életét?
Miről beszél itt az ige? Ugye, ez megint csak egy olyan té-
tel, amely értelmezhetetlen a természeti embernek. Annak,
akinek nincs szellemi hozzáférése az igéhez. Ez azt mondja,
hogy micsoda baromság ez?! Hogy valaki gyűlölje a saját
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lelkét vagy életét? Van egyáltalán ilyen ember? De van
ám! Csakhogy ennek az igének a pontos megértéséhez, mi
több, ezen ige mélyebb tartalmainak megértéséhez – hiszen
több réteg van itt is jelen – elengedhetetlenül szükséges a
szellem útmutatása, Isten vezetése. Ez tipikusan egy olyan
ige, amely egyszerűen értelmezhetetlen a természeti ember
számára. De mi most a lényeget nézzük! Ha valaki szellemi
emberré válik, akkor bizonyos szempontból meggyűlöli ezt
a világot és elvágyódik innen. Taszítani fogja őt ez a közeg,
amely körülveszi és megnyilvánul itt. Ha a tisztaságot és a
jó illatot szereted, akkor pokolian érzed magad egy disz-
nóólban. Ez nem kérdés, hanem tény. Ám ezt csak az ké-
pes megérteni, aki átéli. Akinek a disznóól a megfelelő kö-
zeg, az sosem fogja megérteni, hogy mi azzal a baj. Ez
megint csak az az eset, amikor a vak ember nem értheti
meg a látás fogalmát. Vagy érted vagy nem. Ezt ember soha
nem fogja tudni elmagyarázni embernek. Ha te érted, ak-
kor felfogtad az első értelmét az igének. De mi a mélyebb
értelem? Most következik a lényegét tekintve pontos for-
dítás jelentősége! Lélek vagy élet az, amelyet gyűlöl a szel-
lemi ember? A lelkét vagy az életét? Hohó, ez nagyon ér-
dekes! Mi hát az élet? Az élet itt a földön az, amelyet
minden ember ismer. Ilyen vagy olyan, de mindenképpen
az, amelyet nap mint nap megtapasztalunk mindannyian.
Ezt lehet szeretni vagy gyűlölni, ezt a legtöbben valószí-
nűleg értik is. De mi az, hogy az ember a lelkét gyűlöli?
Mire utal itt az ige (kizárólag Csia szerint)? Mi a lélek? Mit
nevez az ige itt a földön léleknek? Ha olvastad az Avatar
című írásom, már tudod a választ. Az ige itt az EGO-t, az
önző, énközpontú, ehhez a világhoz ragaszkodó ént hatá-
rozza meg itt lélekként. Bizony. Úgy fordíthatnánk ezt
pontosan, hogy „aki kedveli az egoját, az elveszíti azt, aki
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pedig gyűlöli e világban az egoját, az örökre megmarad
élőnek”. Hiszen az Urat kereső szellemi ember azt nevezi
életnek, amelyet az Úr mellett remél megnyerni magának
Isten kegyelméből. Erről van hát szó itt. Ugye itt Krisztust
idézi az írás, ahogyan a Jn.12:27-ben is, amikor ezt olvas-
hatjuk Csia, majd Neovulgáta és Károli szerint:

„Most nyugtalan a lelkem. Mit mondjak? Atyám, ments
meg engem ez órától! De hisz ezért jöttem erre az órára.”

„Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám,
ments meg engem ettől az órától? De hiszen ezért jöttem,

ezért az óráért.”

„Most az én lelkem háborog; és mit mondjak? Atyám,
ments meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez

órára.”

A Károli itt ismét gyalázatosan pocsék, még a katolikus
fordítás is sokkal pontosabb annál, de nézzük miért illesz-
tettem be ide ezt az igét! Azért, mert itt ugyancsak maga
Krisztus mutatja be hogyan áll szemben egyetlen ember-
ben (még Őbenne is így volt ez) az ego és a szellem, már
akinél szemben áll, mert ez ugye egyáltalán nem általános
jelenség. Tehát akiben a szellem munkál, az belenyugszik
Isten akaratába, elfogadja azt és meghajol előtte tudván,
hogy az a legjobb és egyetlen helyes út, míg a természeti
ember kizárólag az egora hallgat (hiszen benne csendes,
nem munkál a szellem), és ennek okán megtagadja az Is-
tennek való engedelmességet. Mi történik itt? Krisztusban
nyugtalan, megrendült, háborog az ego. Menekülne. Ret-
teg. Könyörög az Atyának, hogy mentse meg. Majd felül-
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kerekedik a szellem és ezt mondja: „De hisz ezért jöttem”
ide. Ez történik minden egyes földi emberrel, akiben nem
csupán az ego-vezérelt lélek, hanem a szellem is munkál.
Ezek az emberek számos esetben meghasonlanak önma-
gukkal szemben. Folyamatosan belső küzdelmeket élnek át,
ahogyan Pál apostol esetében is olvashattuk, amikor így ki-
áltott fel a római levélben olvasható ige tanúsága szerint.
Róm.7:23-24 Békés-Dalos (itt ez a legjobb):

„de más törvényt tapasztalok tagjaimban: ez küzd
értelmem törvénye ellen és a bűn törvényének rabjává tesz,
amely tagjaimban van. Én szerencsétlen ember! Ki szabadít

meg e halált hozó testtől?”

Ennyit tehát e mellékszálról, most térjünk vissza a János
evangéliumából megismerhető kvintesszenciára! Ezek fel-
sorolását nem a szöveget követve, hanem fontossági sor-
rend szerint mutatnám be. Következzék tehát a Jn.6:44 Itt
elsőként ismét a Békés-Dalost idézném, mivel azt tatom a
leginkább pontos megfogalmazásnak, majd Csia:

„Senki sem tud hozzám jönni, ha az Atya, aki küldött
engem, nem vonzza.”

„Senkinek nincs arra hatalma, hogy hozzám jöjjön,
csak ha az Atya vonja, aki engem elküldött és én majd

feltámasztom azt az utolsó napon.”

Ezt mondta tehát Krisztus. Nos, ennél egyértelműbben
megfogalmazni azt, hogy ki és milyen módon lelhet rá a
keskeny útra és ki nem, lehetetlenség. Mégis, hányan gon-
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dolják ezt másképpen? Pedig Krisztus meg is erősíti ezt a
Jn.6:65-ben (Csia szerint):

„Ezért mondottam nektek – beszélt tovább –, hogy senki
sem jöhet hozzám, csak akinek Atyám megadta azt!”

Azután következzék itt a szellemi vezetés (Avatar) tényé-
nek pontos megfogalmazása magától az Úrtól! János 3:8
Csia:

„A Szellem odafúj, ahová akar. Hallod a zúgását, de nem
tudod, honnan jő és hová megy: Így van mindenkivel, aki

Szellemtől született.”

Tehát nem te döntöd el a szabad akaratod által, hogy
merre lesz a menet, hanem a szellem majd jól odafúj, (té-
ged) ahová (Isten) akar, te pedig szépen oda is mész tetszik
vagy sem. Lásd például Jónás Ninivei kirándulásának tör-
ténetét. Ez a földi ember sorsa. Persze ha valaki például a
zagyva és nyilván nem véletlenül tökéletesen értelmetlen
Károli vagy az itt még rosszabb katolikus verziót olvassa
csak el, akkor sosem fog rájönni arra, hogy az Úr mit is
akart itt közölni Nikodémussal és velünk. Jn.3:8 Károli

„A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem
tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki

Lélektől született.”

Ezt a zagyva ökörséget, szándékosan eltorzított értelmű
szöveget őszintén mondom, hogy kifejezetten csúfság
szentírásnak titulálni. Megjegyzem, érvényes ez az összes
többi általam ismert fordítás esetében is ennél az igénél.
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Nézd csak meg például az említett katolikus neovulgátát
ugyanitt:

„A szél ott fúj, ahol akar. Hallod a zúgását, de nem tudod,
honnan jön, és hová megy. Így van mindaz, aki a Lélektől

született.”

Ezek, mintha egy meteorológiai jelentés részei lennének
csökkent értelműek számára, utána pedig egy se füle se
farka összevetés a lélektől születettekkel. Ha az utóbbi két
verziót összeveted a fenti pontos és értelmes Csia-féle for-
dítással, tökéletes képet kapsz arról, hogyan működik a
Biblia hamisítása. Ám ez nem minden, hiszen ennek a
szövegrésznek van egy komoly előzménye. Az Úr itt a
Hozzá titkon vonzódó, ámmegértés híján lévő farizeus Ni-
kodémusnak magyarázza az igazságot, amely tanítás során
Nikodémus tökéletes példáját adja annak az emberi értet-
lenségnek, amely a természeti emberekre oly jellemző.
Akit nem a szellem vezet, annak a szellem tanítása tökéle-
tesen értelmezhetetlen marad. János3:1-8 Csia:

„Volt a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, ki
elöljáró volt a zsidóknál. Ez Jézushoz ment éjjel és

megszólította: „Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanító-
nak! Hiszen senkinek sincs hatalmában, hogy ezeket

a jeleket tegye, csak ha Isten van vele.” „Bizony, bizony ezt
mondom neked – felelte neki Jézus –, hogy senki sem

láthatja meg Isten királyságát, ha felülről nem születik.”
„Hogy születhetik egy ember, ha vén – kérdezte tőle Niko-
démus. – Vajon bemehet ő az anyja méhébe, és másodszor
születhetik?” Jézus ezt felelte: „Bizony, bizony azt mondom
néktek, hogy ha valaki vízből és Szellemből nem születik,
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nem mehet Isten királyságába be. Ami húsból született, az
hús, és ami Szellemből született, az szellem. Ne csodáld,
hogy azt mondtam néked, hogy felülről kell születnetek.
A Szellem odafúj, ahová akar. Hallod a zúgását, de nem
tudod, honnan jő és hová megy: Így van mindenkivel, aki

Szellemtől született.”

Nos, tehát ez a teljes szövegrész, amelyből a fenti ige
származik. Jézus elmondja az igazságot, amelyből Niko-
démus egy árva szót sem ért. Elakad a testi ember felfogá-
sának korlátainál, és azon morfondírozik, hogyan mászhat
valaki vissza felnőtt emberként az anyja méhébe? Ez ha-
sonló ahhoz az esethez, amikor az Úr azt mondja a Ka-
pernaumi zsinagógában tanítva a hallgatóságát, (Jn.6:53-55
Csia) hogy

„Jézus tehát így szólt hozzájuk: „Bizony, bizony azt
mondom nektek: Ha nem eszitek az ember Fiának húsát, és

nem isszátok a vérét, akkor nincsen bennetek az élet.
Annak, aki húsomat eszi, és véremet issza, örök élete van,
és én azt feltámasztom majd az utolsó napon. Mert húsom

igazi étel és vérem igazi ital.”

Aki tehát nem születik felülről, (Istentől újra, azaz nem
tér új felismerésre az Istentől küldött szellem vezetése ál-
tal, víz azaz igazság által) az sosem juthat be Isten király-
ságába. Az Úr itt erről beszélt. Arról, hogy Ő amindennapi
kenyér, aki nem őt eszi és issza, annak nincs esélye. A tö-
meg pedig hogyan értette ezt? Úgy, hogy kannibalizmusra
buzdítja őket. Ezekkel az idézetekkel tehát a világi és a szel-
lemtől való gondolkodás különbségeire szerettem volna rá-
mutatni, amely szellemi gondolkodás képessége kizárólag
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az Úr által alakulhat ki egy-egy emberben. Ha az Úr ebben
nem segít, akkor sosem fog megtörténni ez a szellemi új-
jászületés. Láttuk, hogy miként működik ez a dolog a fent
idézett igékkel alátámasztva. Láttuk, hogyan hat az Isten
terve minden egyes földi ember életében éles ellentétben a
nem létező szabad akarat és szabad döntés filozófiájával.
Most nézzünk meg arra egy igét, hogy vajon mindenkit
meg akart-e menteni az Úr, vagy csupán a választottakat?
János13:1 Csia

„A pászka ünnepe előtt történt, hogy Jézus, miután tudta,
hogy eljött az órája arra, hogy ebből a világból átmenjen
az Atyához, azért mert szerette övéit, akik e világban

vannak, mindvégig szerette őket”.

Itt azt olvassuk, hogy szerette övéit. Ha logikusan gon-
dolkodunk, akkor fel kell ismernünk azt a tényt, hogy
amennyiben az ige így fogalmaz (már pedig ez van a gö-
rög szövegben), akkor kell lenniük olyan embereknek is,
akik nem az övéi. Hiszen ha mindenki az övé lenne (Hozzá
tartozó), akkor az ige úgy fogalmazna, hogy szerette az em-
bereket, nem pedig (csak) az övéit (sajátjait). De ha ez nem
elég egyértelmű számodra, akkor vesd össze az általam el-
mondottakat a János17:6-9 igékkel, ahol az Úr egyértel-
műen megfogalmazza azt, amit én is állítok. Íme az igerész
Csia Lajos fordítása szerint:

„Kinyilatkoztattam nevedet azoknak az embereknek, aki-
ket a világból nekem adtál. Tieid voltak és te nekem adtad

őket, ők meg a te igédet megőrizték. Most vált ismertté
számukra, hogy minden, amit nekem adtál tőled való,
mert azokat a szavakat, melyeket nekem adtál, nekik
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adtam, ők elfogadták, és valósággal felismerték, hogy tőled
jöttem el, elhitték, hogy te küldtél el engem. Őértük kérlek
téged, nem a világért kérlek, hanem azokért, akiket nekem

adtál, mert tieid.”

Itt Krisztus egyértelműen különbséget tesz egyes em-
berek között. „Azokról” beszél, „akiket” az Atya Neki
adott, tehát nem mindenkiről. Ez abból is egyértelmű,
hogy csupán ezek ismerik fel Őt, ezek értik, hogy mit be-
szél, ezek őrzik meg az igéket, ezek fogadták el és ismerik
fel az igazságot, ezek hisznek és még sorolhatnám. Ha ez
általános érvényű lenne, akkor minden ember elfogadná az
Urat, hinne és értene, de ez nyilvánvalóan nincs így a mai
világban. Éppen ellenkezőleg! Most pedig következzék egy
olyan ige, amelyet a köznyelv ásznak nevez, és amely va-
lóban mindent visz. Ezzel az igével nem, hogy nehéz,
konkrétan nem lehet érvek mentén vitatkozni. Krisztus itt
olyat jelent ki a tanítványoknak, amely a legtisztábban és
a lehető legegyértelműbb módon cáfolja meg azt a tévesz-
mét, hogy Isten nem válogat, valamint azt, hogy az ember
fordul Isten felé, és erre a kezdeményezésre válaszol Isten
azzal, hogy az ember hóna alá nyúl. Itt tökéletesen egyér-
telmű mindezen téveszmék cáfolata magától Krisztustól,
ezért nem értem, hogy miként nyilvánulhat meg ekkora
szellemi vakság még azon emberek részéről is, akik talál-
koztak a következő igével. Itt még az sem mondható el,
hogy az egyes fordítások eltorzították volna az igazságot,
vagy az sem, hogy kétértelműsége miatt érthető így is meg
úgy is. Nem! Ez a legtisztább és legegyértelműbb igék
egyike, amelyet az Úr kinyilatkoztatott. Következzék tehát
a János 15:16 először Csia Lajos, majd a revideált Károli
tolmácsolásában. Persze, mint mondtam, itt idézhetném
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bármely fordítást, hiszen mindegyik tiszta és pontos e te-
kintetben. Isten ehhez nem engedett hozzápiszkálni, hogy
akinek szól, ahhoz tisztán eljusson a legutolsó időkben is.
Jn.15:16

„Nem ti választottatok ki engem, hanem én válogattalak
ki, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és

gyümölcsöt teremjetek, a gyümölcsötök pedig megmarad-
jon, hogy bármire is kéritek az Atyát az én nevemben,

megadja nektek.”

„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak
titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és

gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon;
hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja

néktek.”

Majd, nehogy kételkedés essen, rögtön érkezik a máso-
dik bizonyság. Jn.15:19 Csia

„Ha a világból valók volnátok, a világ kedvelné a sajátját,
de mert nem vagytok a világból valók, hanem én

válogattalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ.”

Tehát vannak (léteznek) a világ sajátjai (ahhoz tartozók)
és az Úr sajátjai (Őhozzá tartozók), mint itt ezt kijelenti.
Ezen felül pedig Isten nem válogat? Az ember fordul Isten
felé? Az ember dönt? Komolyan mondom, hogy aki ezt
gondolja, az – már elnézést – de nem is vak, hanem szel-
lemi analfabéta. Ezt egyszerűen lehetetlen másképpen ér-
telmezni, mint amit valójában jelent, és ennek ellenére ez
a bravúr százmillióknak sikerül. Már érted, hogy miért va-
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gyok megdöbbenve? Ekkora a gonosz hatalma, és lássuk
be, az Úr ezt valamiért hagyja. Nyilván nem kényszerből,
hiszen sátán nincs abban a helyzetben és soha nem is volt,
nem is lesz, hogy az Urat bármire is kényszeríthesse. Úgy
vélem tehát, hogy János evangéliuma valóban csupán ön-
magában képes bemutatni mindazt az igazságot, amelyet
érdemes tudni annak, akit érdekel az igazság és aki az
Urat, a Megváltó Krisztust kívánja teljes szívből követni.
Számtalan igét sorolhatnék még fel, csupán ebből az egy
könyvből, de azt javaslom inkább neked, hogy magad ol-
vasgasd és ízlelgesd ezeket!

Tehát azon gondolkodom, hogy miért vannak ezek az
említett sorompók az emberek fejében, tudatában? Azt
írtam: sorompók. Mint ha ez lenne a legnagyobb probléma.
Arra akartam rátérni – amire hamarosan rá is fogok –,
hogy azoknak az embereknek a fejében, akik nézetem sze-
rint alapvetően helyes felismerésekre jutnak az érzékfeletti
univerzum feltárásának tekintetében, miért vannak jelen
olyan szellemi gátak, amelyek megakasztják őket a további
fejlődésben? Amelyek holtvágányra vezetik és helyben já-
rásra kényszerítik őket? Azután rádöbbentem, hogy tulaj-
donképpen már az is csodaszámba megy manapság, ha va-
laki legalább a sorompóig eljut. Ha belegondolsz, hogy a
világ népességének mekkora része, hány százaléka gon-
dolkodik hozzám hasonlóan, akkor azt kapod, hogy úgy
nagyjából senki. Mire lehet ebből következtetni? Arra,
hogy vagy én lőttem kapitális bakot, vagy mindenki
szembe jön az autópályán. Ez akár gyanús is lehetne, de én
persze az utóbbit hiszem. Az a rendkívül nyugtalanító
gondolat kezd megerősödni bennem, hogy a Biblia által
konkrétan leírt száznegyvennégyezres szám valós. Illetve ez
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nem gyanú, hanem tökéletes bizonyosság, hiszen az Úr je-
lentette ki ezt a számot. Ami a gyanú, az, hogy tényleg csu-
pán ennyien lesznek, akik valóban képbe kerülnek Isten
kegyelméből. Minden esetre ez az arány, ha összevetem a
mondjuk bő hétmilliárdos jelen népességgel, nagyjából
stimmelhet is. Jelenések14:1-5 Csia

„Láttam. Egyszerre a Bárány ott állt a Sion hegyén és vele
száznegyvennégyezren olyanok, akik homlokukra írva
viselték az ő nevét és Atyjának nevét. Hangot hallottam
a mennyből, mintha sok víz zúgna, vagy mintha nagy

mennydörgés szólna, olyan volt a hang, melyet hallottam,
mintha citerások pengetnék citerájukat. Új dalt énekeltek
a trón, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem volt
képes megtanulni a dalt, csak a száznegyvennégyezer,

akiket megvásároltak a földről. Ők azok, akik asszonyokkal
nem szennyezték be magukat, hiszen szüzek. Ők azok, akik

a Bárányt mindenhova követik, ahová csak megy. Őket
zsengéül vásárolták meg az emberek közül Istennek és
a Báránynak. Szájukban nem találtak hazugságot,

feddhetetlenek.”

Hm. Kétszeresen is megerősítésre kerül a kijelentett
száznegyvennégyezres szám. Amire a keresztények, de
még a legtöbb haladó szellemű gondolkodó is csak rále-
gyint: á, ez csak jelképes szám... Aha. És „senki sem volt ké-
pes megtanulni a dalt, csak a száznegyvennégyezer”. Csak
ezek értették meg? „Asszonyokkal nem szennyezték be
magukat, hiszen szüzek”. Ugye? Te itt azonnal arra gon-
dolsz amire... Amire egy természeti ember gondol. Hát
igen, én is sokáig arra gondoltam. Pedig a Jelenések tiszta
szellemi megfelelésben jelentődött ki, hiszen apokaliptikus
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beszéd. Kijelentés, feltárás. Az asszonyok itt a földi egyhá-
zakat jelenti. Mint a nagy parázna és annak leányai. Bizony.
Az szűz, aki ezektől mindvégig tiszta maradt és marad, hi-
szen soha (tehát még szűz) egyetlennek sem volt tagja, híve,
követője. Hiszen aki valaha is volt bármilyen egyház tagja,
az hiába jött ki abból (ha kijött egyáltalán), a szüzességét
már elveszítette. Stimmel. Nos, meglátjuk. Tehát már az
csoda, ha valaki eljut a keskeny úton a sorompóig. Aki a
keskeny úton jár, arról már elmondható, hogy nagyon
magas szinten van a felismerésben. De vigyázz! A keresz-
tényekre ez nem igaz! Ők a balga szüzek, akik nem vittek
a lámpásukban olajat. Ha valaki eljut egy relatíve magas
szintre a felismerésben, akkor vajon miért nem képes át-
ugrani szellemi szinten olyan dogmákat, mint például „az
Isten mindenkit üdvözíteni akar”? Hiszen dehogy akar!
Ha akarná, akkor mindenki üdvözülne. Hisz Ő AZ IS-
TEN! Az van, volt és lesz, amit Ő akar. Nem értem, ezt,
hogy nem lehet megérteni!? Az történik, hogy az emberek,
akik legalább addig eljutnak gondolatban, hogy az üdvö-
zülés „feltételeiről” elmélkedjenek, elveszik Istentől a dön-
tési kompetenciát átruházva azt magukra. Azt gondolják –
tévesen –, hogy ők bizony voltak olyan bölcsek, okosak, éles
szeműek, hogy felismerjék a helyes utat és meghozzák a
szükséges döntéseket. Nem veszik észre, hogy egojuk vakítja
el őket miközben azt mondják: én döntöttem helyesen! Én
ismertem fel az igazságot! Én tettem meg a szükséges ten-
nivalókat! Én-én-én! Nem isten, hanem ÉN! Ez az ego fél-
reismerhetetlen tevékenysége. Ugye innen, ebből táplál-
kozik a szabad akarat métely. Ezeknek az embereknek
fogalma sincs arról, hogy ha Isten nem alakítja át a tuda-
tukat, gondolkodásukat, akkor az életben soha nem is-
mertek volna fel semmit abból, amely ma ismert és bizo-
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nyosság számukra. Én csupán azt nem értem, hogy Isten
vajon egy ponton túl miért hagy fel náluk ezzel a fejlesz-
téssel? Hiszen Isten mindenható. Tehát ha valakit elvisz
szellemileg egy adott pontig, akkor nyugodtan vihetné őt
tovább is, de nem ez történik. Miért függeszti fel a fejlesz-
tést, tanítást egy adott ponton? Látszik, hogy az adott em-
ber az Övé, látszik az emberen a jó irány, a jó szándék,
Krisztus szeretete, de mégsem képes kivergődni abból a
szellemi mocsárból, amely eltakarja előle Isten fényét. Ezen
elmélkedve két lehetséges megoldásra jutottam. Alapvetés,
hogy ezen a világon, és odahaza sem lehet egyetlen te-
remtett lény sem mindentudó, hiszen az kizárólag Isten.
Ebből következik az, hogy itt a földön is minden egyes gon-
dolkodó számára el kell, hogy következzen egy adott szint,
amely elérése után már nem gyarapodik a tudása, a meg-
értése. Egyszerűen nem kap további hozzáférést az igaz-
sághoz. Úgy vélem, ez a szint minden egyes ember eseté-
ben más és más, még ha esetenként, egyes csoportoknál,
gyülekezeteken belül hasonló is. Tehát a lehetséges két
válasz közül az egyik az, hogy Isten tervének az adott
egyén vonatkozásában az felel meg, miszerint az adott
egyén maradjon meg azon a szinten ahol van. Nyilván
azért, hogy azt a feladatot, amelyet az Úr neki szánt, a le-
hető legtökéletesebben elvégezhesse. Hiszen minden egyes
ember csakis úgy lehet hiteles bármiben, ha az amit tesz
vagy hirdet tökéletesen megfelel a „saját” hitének, törek-
vésének. Ha valami olyat teszek, amiben magam sem hi-
szek vagy amivel nem értek egyet, ott képtelen leszek ma-
gas szinten teljesíteni. Ez tehát a lehetséges válaszok egyike.
A második lehetőség az, hogy az embert idővel Isten to-
vább viszi, túl lendíti azon a holtponton, ahol sokáig időzni
hagyta valamilyen csak Általa ismert ok miatt. Mondok egy
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egyszerű példát. Egy szülő a gyermekét valamilyen neve-
lésben részesíti. Éppen olyanban, amelyet a gyermek fel-
cseperedése idején a leginkább helyesnek vélt. A gyermek
felnő ebben a szellemi környezetben és ez valószínűleg ha-
tással lesz a későbbi nézeteire, gondolkodásmódjára. El-
kezdi az önálló életét, lesz amilyen lesz. A szülő ezután,
amikor a gyermek már nem rá figyel, megismer új néze-
teket, amelyeknek hitelt ad. Mondjuk a gyermekét ateista
szemléletben nevelte, majd idős korára beszippantja őt
egy karizmatikus szekta (például a hit gyüli) Ennek ő az el-
kötelezett híve lesz, ám ekkor már beszélhet felnőtt gyer-
mekének, hogy ez milyen szuper, így meg úgy, a gyerek
maximum hülyének fogja nézni őt. De milyen más lett
volna, ha a szülő mondjuk húsz-huszonöt évvel korábban
gondolkodik úgy, ahogyan ma? Akkor az a gyermek most
jó eséllyel maga is elkötelezett híve lenne a hamis kariz-
matikus gyülekezetnek. Ám Isten ezt nem akarta. Ez tehát
a második lehetséges verzió, amely magyarázatot ad arra,
hogy a szellemi fejlődés miért nem egyenletes és folyama-
tos, hanem adott esetben (ha egyáltalán bekövetkezik)
csupán időszakos, vagy eseti. Meglátásom szerint ez min-
den egyes ember esetében egyéni, mind a módszer, mind
a tartalom tekintetében. A földi ember annyi ismeretet, ta-
nítást és törődést kap Isten által választott, számára kijelölt
forrásból, amennyi az itteni útjának maradéktalan megfu-
tásához, betöltéséhez szükséges. Semmivel sem többet vagy
kevesebbet. Úgy vélem, ez a helyzet pontos leírása. És mi-
vel ez így van, ezért nem képes az egyik ember meggyőzni
azt a másikat, aki gyökeresen másként gondolkodik, mint
ő. Ha ez mégis sikerül, akkor annak az oka egyértelműen
Isten akarata. Így talált rá például Laár András a vélemé-
nyem szerint hamis és a sátán által valójában báránybőrbe
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bújtatott farkasként létező buddhizmusra, amely hitrend-
szer mára tökéletesen belakta, kitöltötte ennek az ember-
nek (és még úgy közel egymilliárd másiknak is) az életét.
Ha piros dobókockák fognak csilingelve lepotyogni az ég-
ből, ez az ember már akkor is buddhista marad. Tökélete-
sen meg van győződve arról, hogy az általa követett tan
maga az igazság. És igyekszik meg is győzni mindenkit en-
nek a hitnek a nagyszerűségéről. Meg sem fordul a fejében
az, hogy amit hirdet, a gonosztól való. Ha ezt hallaná,
csak nevetne, hiszen minden amit tud, ismer ezzel kap-
csolatban, minden személyes tapasztalata éppen ennek az
ellenkezőjéről győzi meg őt. Hiszen, hogyan lehetne gonosz
az, ami segít? Hogyan lehetne gonosz, ami gyógyít? Úgy,
ahogyan az agykontroll. Az is segít, gyógyít. Egy szintig. De
utána nem a megvilágosodás következik, hanem a kárho-
zat. Bizony. Sátán meg röhög, hogy milyen eredményesen
sikerült megvezetnie ezt az embert (is). Egyébként a Laár-
féle emberek igen értékesek számára, mivel ezekre nép-
szerűségük okán sokan odafigyelnek. Ha Szabó Jóska be-
szél a buddhizmus nagyszerűségéről, az a kutyát sem
érdekli. Na, de ha Laár? Az már igen! Hiszen ő egy művelt,
intelligens ember, letett valamit az asztalra, rá érdemes
odafigyelni ugyebár. Hát oda is figyelnek sokan. Ő egy szu-
per csali, sokan rá is harapnak. Laár Andrásnak túl a ha-
todik ikszen, ma meg sem fordul a fejében tehát, hogy egy
tökéletes téveszmében hisz, és azt tanítja az embereknek.
Ha szembesülne azzal, amit én állítok, ő nyilván ugyanezt
mondaná vagy gondolná rólam. Valamelyikünk egészen
bizonyosan téved. Ő Sákjamuni Gautama énközpontú (az
emberben magában rejlik a megváltás) tanításában hisz, én
pedig az Egyetlen Teremtő Isten létezésében, aki mindent
felügyel és irányít az Ő teremtésében. Mivel szellemi ve-
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zetésünk (amelyről neki valószínűleg halvány fogalma
sincs, hiszen ő maga keresi a megoldást és úgy véli, meg is
találta) tökéletesen különböző, annak ellenére, hogy még
akár kellemesen el is beszélgethetnénk egymással, világ-
nézetünket tekintve soha sem fogunk közös nevezőre jutni.
Ez a helyzet, ezt tudomásul kell venni. Én egyébként ezt na-
gyon sajnálom, mert számomra Laár András igen szim-
patikus ember, de legyenmeg az Isten akarata! Minden úgy
van jól, ahogyan Ő rendezi. Tehát a szellemi vezetés: ér-
dekes dolog ez. Ugye mint tudjuk, Laár András ma meg-
győződéses buddhista, saját elmondása szerint tantrikus
jógi (remélem jól emlékszem). De ha ugyanezt az embert
negyven éve megkérdezed erről, hülyének nézett volna. Én
a magam részéről tökéletes híve vagyok az Egyetlen Te-
remtő Mennyei Atyának, A Teremtő Istennek és a Meg-
váltó Krisztusnak. De ha ezt akár csak egy évtizede nekem
szegezted volna, elmondtad volna, hogy ez ma így lesz, si-
mán kinevettelek volna. Így működik tehát a szellemi ve-
zetés. Amint már jó ideje leírtam, a szellemi világban a ha-
sonló a hasonlót vonzza, a szellemi világ pedig minden
egyes emberre hat, azonos vagy egymáshoz közeli frek-
venciák kizárólag egymás társaságában érzik jól magukat.

Kedves Olvasóm! Most ismét elbúcsúzom tőled. Átte-
kintve az eddigi tizenkettő írást, amelyeket eléd tártam e
röpke, néhány év alatt, őszintén mondom (persze mindig
így gondoltam régebben is:), hogy pillanatnyilag fogal-
mam sincs a tekintetben, hogy miről is írhatnék még ne-
ked. Hiszen ha eddigi írásaimmegismerése után sem vilá-
gos a kép számodra, akkor be nem látom, hogy mivel
világíthatnám meg azt neked mindezek után. Ám úgy hi-
szem, ha végig jöttél velem ennek a szellemi utazásnak
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mérföldkövei mentén, akkor mára van egy pontos képed
mindarról, amit szükséges és érdemes tudni a világgal, az
emberrel, és a földi léttel, és legfőképpen Istennel kapcso-
latban. Látod az utat magad előtt és csalhatatlan iránytűt
kaptál ahhoz, hogy ne téveszd el a keskeny utat. Nem kell
ide high-tech GPS, térerő vagy tartalék akku, te meg fogod
találni az utat, még ha vak sötét éjszakában is kell keresned
azt, bármilyen okos kütyü nélkül is. Drága barátom, test-
vérem! Nagyon köszönöm neked, hogy kitartottál mellet-
tem, és a Gondolatok mellett, amelyeket ismét eléd tártam!
Nagyon köszönöm, hogy megtiszteltél a figyelmeddel és a
bizalmaddal! Elmondhatatlanul örülök annak, hogy velem
vagy és teljes szívemből kívánom neked, hogy magad is mi-
hamarabb elérd azt a biztos révet, azt a kikötőt a kristály-
tiszta és csendes vizeken hajózva, ahol már nem fenyeget
semmilyen veszély, csak az igazság, a szeretet, és az Úr
maga vár rád. Áldjon az Isten, és vezessen téged is úgy,
ahogyan engem és minden más gyermekét az Ő dicsősé-
ges királyságába! Áldás és dicsőség az Úrnak! Köszönöm
a figyelmed!

„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Fűves
legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget

engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet
engem az ő nevéért.”

Szeretettel:
Ted Kereshe

luciferzum.hu
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