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„Mert hamis felkentek és hamis próféták fognak támadni,
nagy jeleket, csodákat fognak tenni, hogy – ha lehetséges –

még a kiválogatottakat is eltévelyítsék.”
Máté24:24

„És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik
ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét
elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levette-

tének.”
Jel.12:9

„Az értelmetlenségben eltöltött időket tehát elnézve most
azt parancsolja az Isten az embereknek, hogy mindenütt

mindannyian térjenek új felismerésre,”
Ap.Csel.17:30
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Előszó

Kedves Olvasóm!

Nagy szeretettel köszöntelek ismét itthon, luciferzum-
ban! Az előző írásom végén azt írtam, fogalmam sincs,
hogy miről is írhatnék még neked, ám e sorok leírása után
alig néhány héttel, már pontosan tudom a választ e kér-
désre. Talán tíz nap „pihenőt” kaptam a Gondolatok lezá-
rása, a kész könyv kézbevétele után. E tíz nap alatt valóban
üresnek éreztem magam az újabb közölnivalók szem-
pontjából. Úgy véltem, mindent leírtam már, amit csak le-
írhattam. Ám Forrás másként gondolta ezt. Mint kiderült
éppen annyi időm volt, hogy a Gondolatok befejezése és a
jelen írás megkezdése között elkészülhessen az első han-
goskönyv. Még javában ezen dolgoztam tehát, amikor ismét
megmozdult bennem az ismerős késztetés. Megérkezett
az újabb borító, amely jóval inkább kiborító, de ha ez, hát
legyen ez. Komolyan mondom, hányingerem van tőle. Már
attól, amit látok rajta. Összeszorult a gyomrom, nehezen fo-
gadtam el, de mint mondtam, ha ez, hát legyen ez. El kel-
lett mennem a helyszínre, meg kellett vizsgálnom, le kellett
fotóznom. Valójában nem is a borítóval van a baj, hanem
azzal, amit megjelenít. Azzal az ocsmány, Istenkáromló,
Krisztust gyalázó undormánnyal, amelyet a velejéig rom-
lott, eme installációt nyíltan vagy titokban megrendelő
katolikus egyház képvisel. Annak a részleteivel, hogy mi-
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ként kaptam e témát, most nem untatnálak, lényeg az,
hogy éppen a katolikus-keresztény mindenszentek-hullák
napja kétnapos halotti kultusz „ünnepének” első napján ju-
tott az eszembe mind a kiborító, mind a téma kifejtésének
szükségessége. Másnap, a katolikus hullák napja „ünnepén”,
már egészen tiszta és nyilvánvaló volt a feladat. Nos, be kell
lássam, alighanem most tényleg felkerül az „i”-re a pont.
Ezzel az írással megkoronázom mindazt a tevékenységet,
amelyet már oly sok írásom óta, gyakorlatilag az elsőtől
kezdve folytatok. Ha – bár ezt nehezen tudom elképzelni
–,volt is valamiféle kétsége egy-egy olvasómnak azzal kap-
csolatban, hogy milyen szellemiséget képviselnek az írá-
saim, akkor itt és most ezt a kérdést egészen nyilvánvaló
mederbe tereljük és megvilágítjuk. Előre tudom, milyen vá-
dak érnek majd ezzel az írással kapcsolatban (is) mindazok
részéről, akiknek ez az írás sem szól. De ez mindegy. Hiszen
én teljes szívemből tudom az igazságot, önmagam nem
csaphatnám be ha akarnám sem. A vád tehát a keresz-
ténygyűlölet lesz, amint már oly sok esetben – állítólag –
antiszemita is voltam. Úgy látszik van itt egy jól látható fej-
lődés, a zsidógyűlölőből keresztény gyűlölővé, mi több,
immáron jó eséllyel zsidó-keresztény gyűlölővé avanzsálok.
Lassan már valóban csak muszlimokkal vagy buddhisták-
kal haverkodhatok. De hagyjuk a tréfát, hiszen ez a legke-
vésbé sem vicces! Lássuk az igazat! Nos tehát! Mindenek
előtt nagyon határozottan le kell szögeznem, hogy az aláb-
biakban következő írás éppen hogy az emberek, mi több,
elsősorban és leginkább a magukat kereszténynek tartó
emberek érdekében születik meg! Jelen írás célja az, hogy
nagyon pontosan és szigorúan a Bibliára, a józan észre, a
világos és manipulálatlan gondolkodásra, de leginkább és
legfőképpen a Megváltó Krisztusra támaszkodva megvilá-
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gítsa mindazt az igazságot, amely a jóhiszemű, és a világ né-
pességének döntő többségének tudatát szoros béklyóban
tartó, a sátánt szolgáló valamely földi egyház vagy vallás ta-
nításaival mereven szembehelyezkedik. Jelen esetben a ke-
resztény egyházak és vallás tanításaival. Hiszen ez az a
vallás, amely éppen Krisztus neve mögé bújva, utolsó ám
igen mély veremként ejti rabul azokat a lelkeket, akik már-
már meglátják a fényt és a kiutat ebből a sivár mocsokból,
abból, amelyet e világ ma jelent. Tehát mielőtt még egyet-
len sort is rögzítenék valódi mondandómból, le kívánom
szögezni és igen nyomatékosan kijelenteni azt a tényt,
hogy jómagam az Egyetlen Teremtő Istent, Mennyei Atyán-
kat és Megváltó Krisztusunkat imádom és szolgálom teljes
szívemből, azt, aki meghalt az övéiért a feszületen (és nem
a kereszten) de erről később. Galata 3:13 Károli:

„Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká le-
vén érettünk; mert meg van írva: Átkozott

minden, a ki fán függ”

Félre ne értsd! Nem azt mondom, hogy nem feszítették
meg az Urat! Dehogynem! Csak azt mondom, hogy nem
latin (Római) kereszten. De erről is később. Most tehát azt
tisztázzuk, hogy érjen bármilyen vád is, gondoljanak egye-
sek bármit is, én ettől függetlenül Krisztusunkat szolgálom
és követem, és meggyőződésem szerint az Ő tanítását és
igazságát közvetítem neked kedves olvasóm. Nem vagyok
hajlandó semmiféle (e)világi (ide tartozik az összes földi
egyház, beleértve az összes keresztényt is) szervezet dog-
máit elismerni, semmiféle jelképrendszert a magamévá
tenni, semmiféle hierarchiát elismerni! Az egyetlen, amit el-
ismerek igazságként és követendő, a világban megjelent hi-
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teles útmutatóként, az a Biblia, valamint az Istentől ihletett,
ám a keresztény kánonból kiszorított egyes írások. Azt
gondolom, hogy ezt tehát tisztába tettük. Előző írásomban,
annak is a záró fejezetében azt írtam, hogy egyes hazugsá-
gok, mint például a bemerítés kontra keresztelés, maga a
kereszténység és őskereszténység fogalma, és messze nem
utolsó sorban a Krisztus-követő kontra keresztény hazug-
ságok és elferdítések témaköre csupán érdekes mellékszál,
de nem a lényeg. Ez az ott tárgyalt tartalom szempontjából
igaz is volt. Ám valójában egy olyan kérdéskört érint ez a
téma, amelynek elvileg majd két és félmilliárd emberhez
van ma köze bolygónkon. Ezt a témát tehát lehet mellék-
szálnak nevezni, de e szál vastagabb, mint a legvastagabb
horgonylánc, amelyet valaha látott a világ. Ez a szál egy
olyan horgonyt tart, amely nem csak, hogy irgalmatlan erő-
vel megköti, de még a mélybe is húzza azokat, akik nem
hajlandók elszakadni tőle azt gondolván, hogy éppen en-
nek köszönhetik a biztonságukat. Térjetek új felismerésre!
Hány és hány keresztény hirdeti ezt, miközben éppen ne-
kik (is) szól e tanítás. Mennyire meglepődnének, ha erre rá-
jönnének és felfognák ezt? Pedig annyira nyilvánvaló. Ho-
gyan vállalhat valaki bármiben is közösséget egy olyan
(hit)vallással amelyhez a katolikus is tartozik? Hogyan
vállalhatja valaki a legcsekélyebb közösséget is egy olyan
jelképrendszerrel, amelyet a katolicizmus is zászlajára tűz
és amely elkötelezett hívének vallja magát? Vagy van jó ke-
resztény meg rossz keresztény? Dehogy! A kereszténység
úgy ahogy van – sajnos ki kell mondanom –, rossz dolog!
A sátán zsinagógája! Ismét hangsúlyozom, ne érts félre!
Nem a keresztény emberekről beszélek itt, hanem a csap-
dáról, amelyben ők vannak! De hányan hiszik ezt el, há-
nyan látják meg? Nagyon, nagyon kevesen. Ha valaki eljut
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odáig, hogy felismeri a katolikus-kereszténység mocskát,
akkor hogyan lehet annyira naiv, hogy nem lép tovább gon-
dolatban arra a felismerésre jutva, hogy nem csak a köpeny
mocskos, hanem az alsónemű is? Az alapoktól rothadt ez
a vallás és nem csak egyes szektái tekintetében! De erről is
alább. A következőkben tehát kedves olvasóm egy olyany-
nyira lényeges témával fogunk foglalkozni, amely kapcsán
a helyes állásfoglalás tulajdonképpen életbevágóan fontos
kérdés. Ha valaki komolyan gondolja Krisztus követését,
akkor itt az ideje, hogy Őrá is hallgasson, csak és kizárólag
Őrá, senki és semmi egyébre ne! Különösen ne olyan ta-
nításokra, amelyet egy földi vallás képviselői közvetítenek
neki! Mindezekig úgy gondoltam, hogy e téma kapcsán
már bőven elégséges és megfelelő minőségű információt
közvetítettem mindazoknak, akik megfelelően nyitottak
és befogadók voltak ezekre. Ám most úgy érzem, hogy ez
egy olyan fontos téma, amely bőven megérdemel egy kife-
jezetten ennek szentelt írást. Egy olyat, amelyben tényleg
minden benne van ami lényeges. Minden tanítás, amit ed-
dig kaptam és még annál is több e téma kapcsán. Ez kö-
vetkezik tehát az alábbiakban kedves olvasóm. Ha elég
nyitott szellemű vagy ahhoz, hogy ezeket ilyen tömény-
ségben képes legyél befogadni, hát tarts velem! Itt ismét
nem fogunk sem köntörfalazni, sem kozmetikázni a meg-
látásaimat, hanem ami a szívünkön az lesz a szánkon! Ki-
vonatosan összegyűjtöm és egybefűzöm tehát mindazon
eddig megismert információimat, amelyek témánkhoz kap-
csolódnak és megtoldom azokkal, amelyek kiteljesítik eze-
ket. Remélem igen hasznosak lesznek számodra! Amiként
e munka hátsó borítóján is olvashattad, ez is egy a „szak-
mai közönség” számára íródott mű. Hihetetlenül érdekes
tapasztalat volt a szent tehén publikálását követő olvasó re-
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akciók elemzése. Az a tényszerű helyzet, hogy bár az em-
lített írás a valaha volt legfontosabb írás, amelyet kiadtam
a kezemből, szinte olvashatatlan még azon olvasóim szá-
mára is, akik rendszeres és általában értő, lelkes olvasóim.
Tapintatos visszajelzések érkeztek, amelyek nagyon vilá-
gosan rámutatnak arra a tényre, hogy e munka teljes mér-
tékben túllépett azon a határon, amely még emészthető a
még oly felvilágosult és elfogulatlan olvasó számára is. Tö-
kéletesen beigazolódni látszik az a meglátásom, hogy
amennyiben nincs meg a Bibliához a szellemi hozzáférésed,
akkor az csupán egy unalmas betűhalmaz lesz számodra.
Részben szomorú, másrészt viszont igen örömteli vissza-
igazolás ez számomra, hiszen bár ide már igen kevesen
tarthatnak velem, de e tapasztalat nagyon élesen és hatá-
rozottan rámutat arra a tényre, hogy az ajándék amelyet
kaptam, milyen hatalmas. Igyekszem hát értéke szerint
megbecsülni kedves olvasóm, mely törekvésem újfent meg-
nyilvánul éppen a kezedben tartott könyv elkészítése által
is. E munka akár a szent tehén folytatásaként is felfogható,
témaválasztása és szellemisége szempontjából minden-
képpen. Tehát ezt a vonalat folytatjuk most, nem a popu-
láris, a történelem és a világ titkait feltáró témakört, hiszen
bár az valóban nagyon érdekes, a jelen témakör összeha-
sonlíthatatlanul fontosabb annál. Tudod, van az érdekes,
meg a fontos. Én azt mondom, hogy a fontos érdekesebb
is egyben, de ezt a nézetem kevesen osztják. Hát mit is
mondhatnék erre? Döntsd el magad! Ám mielőtt belefog-
nék ebbe, előszavam befejezéseként muszáj még néhány
szót szólnom könyvem borítójaként választott képpel, il-
letve az azon látható, visszataszító, Istenkáromló és Krisz-
tust gyalázó „műalkotással” kapcsolatban! Ez a remekmű
kicsiny országunk egy ikonikus helyén csodálható meg a
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maga nemes egyszerűségében. Éppen Tihanyban, az apát-
ság tőszomszédságában, az Attila-domb legmagasabb ré-
szén került ismételt felállításra ez a borzadály, a régi bor-
zadály emlékére, amit az ugyancsak borzadályos emlékű
kommunista hatalom rombolt le 1���-ban, bár nem ami-
att, ami miatt kellett volna. Hogy miért kellett volna? �Mó-
zes12:2-3 Károli:

„Pusztára pusztítsátok el mind azokat a helyeket, a hol
azok a nemzetek, a kiknek ti urai lesztek, szolgáltak az

ő isteneiknek a magas hegyeken, a halmokon, és minden
zöldelő fa alatt. És rontsátok el azoknak oltárait, törjétek

össze oszlopaikat, tűzzel égessétek meg berkeiket, és
vagdaljátok szét az ő isteneiknek faragott képeit,

a nevöket is pusztítsátok ki arról a helyről.”

Tehát alapítványi összefogással, adományokból sikerült
újra felállítani ezt az aserát (bálvány vagy szent fa és nem
istennő) a magaslaton. Mellette egy szép kis zöld ligetecske
látható ma, amely éppen megfelel annak, ahogyan az ószö-
vetségi írásokban leírásra kerültek a baál (tudatosan írom
kisbetűvel, ahogyan a többi nevét is) imádásra magaslato-
kon kialakított helyek. 1Kir.14:23 Károli:

„Mert ők is építének magoknak magaslatokat, és faragott
képeket és Aserákat minden magas halmon, és minden

zöldellő fa alatt.”

Ezen ószövetségi igének tehát egy klasszikus példáját
csodálhatod meg ma is Tihanyban. E csodálatos kompo-
zíció (egy hármas szoborcsoportról beszélünk, mögöttük
egy hármas-halomba épített mini kápolnával amelynek a
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tetején egy kettős kereszt díszeleg, ettől jobbra, egy lehe-
letnyivel magasabban fekszik alig néhány lépésnyi távol-
ságban a kis ligetecske a zöldellő fák ölelésében) megnyi-
tóján a szép emlékű Habsburg dinasztia aktuális
prominense, kiválósága, György mondott szép beszédet,
amelyben ünnepnek nevezte a napot, amelyen idézem
„meggyógyult a seb” (ismerős?), amelyet a mára levitézlett
kommunista uralom ütött a sátán zsinagógáján. Persze ez
utóbbi két szót, csak én tettem hozzá a beszédéhez. Ezután
következett egy gyönyörű ökumenikus istentisztelet az
asera-ligetben, a bálvány alatt felsorakozott katolikus, re-
formátus és evangélikus papok közreműködésével. Sajnos
a dalai láma éppen nem ért rá, különben nyilván jött volna
ő is. Ezután a kis ünnepség befejezéseképpen felszentelték
a Krisztus keresztje mögött, a hármas halom ölelésében, te-
tején egy kettős kereszttel felállított apró, boldoggá avatott
negyedik Károly kápolnáját. De valóban, vessünk csak még
egy pillantást erre a kis kompozícióra! Mit látunk itt való-
jában? Az Attila-domb csúcsán áll három hófehér feszület,
rajta három fekete alakkal. Krisztus a legaszottabb és a
legkisebb közülük. Látjuk, érezzük a tudat alatt hatni kí-
vánó manipulációt? A feszületek hófehérek, a rajtuk lévő
alakok feketék.A jó a világos, a fehér, a rossz a gonosz, a sö-
tét. Krisztus hófehér feszülete a legnagyobb, klasszikus ró-
mai (latin) kereszt, a három alak közül egyedül Őt szögel-
ték. A latrok ugyancsak hófehér feszülete T alakot formázó,
úgynevezett tau vagy Antal keresztek. A bűnözők Krisz-
tussal ellentétben kötelekkel vannak a fához erősítve. Né-
hány méterrel a három feszület mögött van a hármasha-
lom, a kápolna a kettős kereszttel, és mindezektől jobbra a
legmagasabb ponton a fákkal ölelt kis tisztás. Minden egy
helyen.A halott Krisztus, a bálványok tömege és a baál tisz-
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teleti hely mintaszerű megvalósítása. Csodálatos! Mit nem
lehet azon érteni, hogy ne csinálj magadnak faragott ké-
pet és semmi ahhoz hasonlót??? Mi a bánat ez, ha nem fa-
ragott kép? Na, ettől volt és van hányingerem, remélem
pontosan érted már, hogy miért. Még egy dolgot szeretnék
beilleszteni ide, hiszen ez valóban a bevezetőbe illik legin-
kább. Hiszem, hogy a szellemi ember, ahogyan ezt már
több ízben elmondtam, egyfajta folyamatos kontrollt al-
kalmaz önmaga tekintetében. Én ezt teszem. Figyelem ma-
gam, a környezetem, és folyamatosan összevetem az el-
gondolásaim, meglátásaim az aktuális élményekkel,
amelyet megtapasztalok. Igyekszem megpróbálni (próbára
tenni) mind magam, mind a gondolataimat, meglátásaimat,
egyszóval igyekszem résen lenni. Ebben a helyzetben, bár
mint mondtam, mindig arra jutottam és jutok végül, hogy
helyes amit teszek, helyes amit állítok, még sincs jobb do-
log, mint az Úr, Isten megerősítése ebben az elgondolá-
sodban. Ez történt meg most ismét, hála az én Uramnak,
a Megváltó Krisztusnak! Kaptam egy álombéli üzenetet is-
mét. Leírtam, bemásolom ide is, de mielőtt ezt megtenném
még néhány szót előtte! Ha olvastad harmadik írásom, az
Úton Istenhez, avagy menj be a mennybe címűt, akkor van
már némi fogalmad az álmokkal kapcsolatos meglátásai-
mat illetően. Ezek azóta, ahogyan a tapasztalataim és a
megismerésem nőtt, ugyancsak bővültek. Ma azt látom,
hogy a fontos álmok is két csoportra oszthatók, mégpedig
a forrásuk szempontja szerint. Ha jó a forrás – nevezzük itt
az én esetemben a Forrástól kapott álomnak ezeket –,ak-
kor bár megértem és tisztán felfogom a jelentőségét, mégis
beszűrődhetnek kisebb zavaró részletek. Ennek oka az,
hogy Forrás üzeneteibe esetenként képes belenyúlni a ne-
gatív erőt képviselő oldal is. Ám van egy olyan Küldő,
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szándékkal nagybetűvel írva, Akinek az üzenetei olyan el-
képesztően tiszták és zavarmentesek, hogy az maga a csoda.
Ott nincs ügyeskedés, nincs beleturkálás, mindenhol néma
csend, csak az üzenet. Kristálytiszta álom a legkisebb zavaró
mellékszál nélkül és tökéletes visszaemlékezés, felidézhe-
tőség. Nos, a következő álom is ilyen volt, íme: Álmot lát-
tam! Most készül a hamis kereszt, mostanában sokat gon-
dolkodtam azon, hogy vajon helyesen látom-e a dolgokat?
Persze mindig eljutottam végül arra a meggyőződésre,
hogy igen, én látom jól amit látok, amit pedig állítok az
színigaz. Erre érkezett az álom. Egy hatalmas folyó partján
álltam, amely óriási áradás alatt volt. Egy úton álltam,
amely egy e folyó felett átívelő hídra futott. Messze álltam
a hídtól, de már itt is majd térdig vízben. Lepillantottam.A
víz nagyon tiszta volt. Annak ellenére, hogy hatalmas ára-
dás volt, nem volt benne semmi hordalék vagy szemét, csak
az átlátszó, tiszta víz ömlött hatalmas erővel. Láttam néhány
a sodrásban hullámzó növényt, ahogyan lenéztem a víz
tükre alá. Azután előre tekintettem a hídra, amelyen át-
csapott az áradat. A hídnak csupán jobb oldalán volt egy
alacsony korlátja, amely mint egy hatalmas fésű, meg-
akasztotta a zúduló vizet, és a foghíjak között gyönyörű ív-
ben lövelltek át a vízsugarak, hogy utána visszahullva ismét
egyesüljenek az áradattal. Az áradó víz felszíne sima volt,
de az tisztán látszott, hogy a nyugalom megtévesztő, való-
jában felmérhetetlen erő van jelen ezen áradatban. A má-
sik part a távolba veszett. Láttam ugyan, de nagyon messze
volt. Senki sem járt a környéken, tökéletesen egyedül vol-
tam. Meg sem fordult a fejemben, hogy megpróbáljak át-
kelni, csak gyönyörködtem a félelmetes, ám gyönyörű lát-
ványban. Nagyon jó érzés volt. Nos, ez volt tehát az álom.
Felébredtem ezután az éj közepén, és végig gondoltam az
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élményt. Nagyon boldog és hálás voltam, gondosan rögzí-
tettem elmémben az ajándékot, hogy később leírhassam.
Érdekes, hogy nem tettem meg ezt azonnal, pedig így szok-
tam tenni ilyen esetben, de nagyon nyugodt voltam és tö-
kéletesen bizonyos abban, hogy úgysem felejtem el. Nem is
felejtettem el, leírtam reggel kényelmesen :) Oh, majd el-
felejtettem! Alapértelmezettnek vettem kedves olvasóm,
hogy érted az álmot, hiszen ha ismered a munkáimat, kü-
lönösen az igét, akkor ez egyértelmű kell, hogy legyen. De
Forrás figyelmeztetett, hogy azért csak rögzítsük itt is
egyetlen mondat erejéig a lényeget, hát legyen így! A tiszta
víz szellemi megfelelése a tiszta igazság ugyebár, Isten igaz-
sága. Most tehát következzék az írás, mindaz a tartalom, in-
formáció és igazság, amelyet szeretnék megosztani veled
kedves olvasóm! Már nem mondom, hogy tégy félre min-
dent amit tanultál, hallottál, hogy légy nyitott és bátor,
elemző és logikus módon gondolkodó, hiszen ha még most
is velem vagy, akkor erre már nyilván nincs szükség. Ezek
helyett csupán azt mondom, hogy fogadd nagy szeretettel
a következőket, és tarts velem ismét gondolataim útján.Azt
kívánom, hogy minden alább következő gondolat legyen a
hasznodra és segítsen a keskeny úton való járásban és az
azon való megmaradásban! Előre hát!
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A kereszt botránya

A jelen könyvünk mottóiként idézett igerészek igen
messzire mutatnak kedves olvasóm. Sokkal, sokkal mesz-
szebbre, mint ameddig az ezeket olvasó emberek többsége
ellát. Azt olvassuk ezekben, hogy a gonosz annyira erős,
hogy még a kiválogatottakat is megkísérli eltévelyíteni.
Hogy az egész földkerekséget elhiteti, akik majd imádva
követik őt. Jelenések 13:�-� Csia:

„Imádattal fognak eléje borulni a földön lakók, mindaz,
akinek neve nincs beírva annak a Báránynak életkönyvé-
be, akit a világ megalapítása óta megöltek. Ha valakinek

füle van, hallja meg”

Ha valakinek van füle, hallja meg! És térjen új felisme-
résre! Feltenném a kérdést: vajon a kereszténység az új
felismerés? Ez az 1��� évre visszanyúló hazug vallás lenne
az? Amelynek megannyi tövises indája tökéletesen be-
szőtte mára a keresztény világot? Ez lenne az új felismerés?
Vagy az, amelyet az Úr, azután Simon-Péterék, Saul-Pálék
hirdettek a maguk idejében? Krisztus követése. Mert a
kettő nagyon nem ugyanaz! Hiszen a kereszt bálványát
imádó vallás éppen ezt a felismerést igyekszik meglehető-
sen eredményesen árnyékban tartani. A jelenések 12:�-
ben azt olvashatjuk magától az Úrtól kijelentve, hogy amint
feljebb is kiemeltem, sátán mind az egész föld kerekségét
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elhiteti. Mindez kijelentő módban! Tehát ez nem egy op-
ció, hanem tény. Ezt gondoljuk csak át egy kicsit alapo-
sabban! Itt mindegy, hogy melyik fordítást vizsgáljuk, a kü-
lönbség csupán annyiban mutatkozik meg, hogy elcsábítja,
tévútra vezeti, elhiteti, vagy megtéveszti az egész világot, ám
az „egész” szó mindenhol egységesen ott van. Ez a lényeg!
Ha a keresztény világ ez alól kivételt képezne, akkor a leg-
nagyobb jóindulattal sem használhatná az Úr az „egész föld
kerekségét” kijelentést, hiszen ma a keresztény világ a
bolygó lakott területének minimum a felét jelenti. Észak és
Dél-Amerika, Ausztrália, Európa, Oroszország, a Brit szi-
getek, Új Zéland, Afrika számos országában igen sok ke-
resztény él, a kis keresztény diaszpórákról nem is beszélve,
ez igen jelentős lefedettséget jelent a kereszt árnyékában.
Végső soron túlzás nélkül kijelenthető, hogy a keresztény-
ség mára a világ kétharmad részén jelen van. Bizony. Ha a
keresztény területek nem esnének az elhitetett területek
közé, akkor nagyon nem stimmelne az Úr kijelentése. De
stimmel. Tehát erre azt mondani, hogy a kereszténység az
új felismerés, a kivétel az elhitetés alól, meglátásom szerint
több mint naivság. Vagy Krisztus tudta rosszul, vagy a ke-
resztények (is), ezt fenti kis érvelésem alapján nyugodtan
leszögezhetjük. Például a Máté 24:24-ben is olvashatjuk,
hogy nagy jelek, csodák lesznek, a jelenések 13:3-ban pe-
dig azt, hogy

„ ...és csodálván, az egész föld követé a fenevadat.”

Az értelmes, Bibliát ismerő, elemző gondolkodásra ké-
pes keresztények többnyire úgy gondolják, hogy amiről itt
az igében szó van, az majd valamikor a homályos jövőben
következik csak el.Ám szó sincs erről! Természetesen nem.
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Ezek már régen folyamatban vannak. A katolikus egyház
dicsekszik is velük minden lehetséges fórumon és alka-
lommal. Hogy csak náluk, az ő egyházukban vannak cso-
dák. Micsoda „véletlen”. Jelenések 13:2 Károli:

„És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és
az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán
szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyi-

székét, és nagy hatalmat.”

A sárkány itt sátán, a fenevad pedig Róma, azaz itt a ró-
mai katolikus egyház, amely ma nyíltan uralja a teljes ke-
resztény, és kevésbé nyíltan a teljes,„egész” föld kerekségét.
Tehát a nagy jelek, csodák. Számos ilyen történt már eddig
is, de kétség nélkül, ahogyan a történelem a vége felé kö-
zeledik, ezek egyre gyakoribbak és nagyobbak lesznek,
hogy azokat a maradékokat is meggyőzzék, akik még nem
hajoltak meg Róma előtt, akik még nem álltak be a zászló
alá. A már eddig ismert esetek is nagy tömegeket nyűgöz-
tek le, győztek meg, gondoljunk csak például a világ kü-
lönböző részein megtörtént Mária jelenésekre! Fátima, Lo-
urdes, és még az Egyiptomban lévő Zeitoun Szent Mária
temploma felett megfigyelt, lefotózott, lefilmezett csodákra,
csodálatos gyógyulásokra, stb. Ezekről bőséggel olvashatsz
az Avatar című írásomban. A következő érve a kereszté-
nyeknek az én állításaim megcáfolására az lehetne, hogy én
tévedek, mert ugyan ez és ez a fajta kereszténység tényleg
rossz, de az, amit éppen ők követnek az pedig igaz és jó!
Mondjuk például a katolikusok (megjegyzem messze ők
vannak a legtöbben a keresztény szekták közül, ráadásul ma
már ők, illetve császáruk a pápa diktál minden szektának
az ökumenizmus jegyében), tehát a katolikusok a rosszak
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és a protestánsok a jók. De így van ez? Erről például az írek
elég sokat tudnának mesélni. Vagy az evangélikusok a jók
és a baptisták a rosszak? És még oldalakon keresztül so-
rolhatnám a különböző, kisebb-nagyobb mértékben egy-
mástól eltérő nézeteket valló szektákat. Minimum 2� na-
gyobb és számtalan kisebb, magukat mind kereszténynek
valló felekezet van jelen ma a világon. Amint a nagy vi-
lágvallások esetében is (Backstage), ismét felteszem a kér-
dést: melyiknek van igaza? Mert csak egynek lehet, a leg-
jobb esetben is. De itt az a gyönyörű helyzet, amint a
világvallások esetében úgyszintén, hogy egynek sincs! Sá-
tán ügyesen úgy alakította, hogy ha már megtörni nem
tudta Krisztus híveit a három évszázadnyi kegyetlen vé-
rengzés során sem, akkor majd stratégiát váltva inkább
megrontja őket, illetve a hitüket. Ez a megrontás lett maga
a kereszténység. Minden ágát ideértve! Ezért is tudnak a vi-
lág keresztény egyházai most oly szépen összeölelkezni az
ökumenizmus jegyében. Gondolj bele! Amit Róma felka-
rol az csak rossz lehet! Tehát ennek a Róma által felkarolt,
valójában megalapított vallásnak a számos szektája (a nagy
parázna leányai) azért tud és képes ilyen szép, egyre nyil-
vánvalóbb egységbe tömörülni, mert egy tőről fakadnak,
közös a gyökerük. Tehát itt az új jelszó, az ökumenizmus.
Ugye hihetetlenül rafinált fegyver ez, (Backstage 1��.old.)
mert olyan szépen szóló és hangzatos jelszavakkal takarják
el valós szándékokat, amelyek valóban még a hívek több-
ségét is elvakítja. Aki nem ismeri nagyon pontosan a Bib-
liában leírtakat, ráadásul azok valós mondanivalóját, az
csont nélkül alácsúszik ezeknek a hazug jelszavaknak. És
lássuk be, a túlnyomó többség így van ezzel. Hiszen mi le-
het a baj azzal, hogy „szeressük egymást gyerekek”? Mi le-
het a baj azzal, hogy mentsük meg a földet, ne az ellenté-
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teket nézzük, hanem fogjunk össze vallási, hitbeli nézete-
inktől függetlenül? Mi lehet azzal a baj, hogy arra kon-
centráljunk, ami összevezet, egységbe fog és ne arra, ami
szétválaszt! Ugye, milyen jól hangoznak ezek a jelmonda-
tok, felhívások? Hát igen, sátán sosem volt kispályás, min-
dig tudta, mitől döglik a légy meg az ember. Elmondom mi
a baj ezekkel a kijelentésekkel.Az a baj, hogy elfordítja a fi-
gyelmet arról, ami valóban fontos! Nem, hogy elfordítja, de
visszataszítóvá, gyűlöletessé teszi azon embereknek, a tö-
megek szemében, akik nem látnak át a szitán. Mert mit
mond a Biblia? Azt mondja Isten szava, hogy minden po-
gányság gyűlöletes és hamis, minden, ami idegen az Isten-
től. Azt mondja, hogy ennek a földnek annyi, ezen felül pe-
dig csak és kizárólag Krisztus követése az út, az igazság és
az élet! Nem Buddha, nem a kereszténység, a pápa, a juda-
izmus, nem az elefántfejű Ganésa vagy az ő apukája a há-
rom szemű, pusztító Síva követése, de még csak nem is Al-
lah és Mohamed követése az életre vivő keskeny út. Nem!
Ezek mind hazugságok és tévtanok, az elhitetés részei.
Maga a pápa pedig, aki állítólag Krisztus földi helytartója,
a Vicarius Filii Dei (���, Szellemi Izráel 3�.old.), akinek az
Urat, a Megváltó Krisztust kellene képviselnie e világon, ép-
pen ő hirdeti azt, hogy nem az a fontos – bár az is, csak
nem annyira –,hogy mit mond a Biblia, hanem sokkal in-
kább fontos a megbékélés, a vallások közötti kiegyezés,
más szóval a megalkuvás. De Krisztus nem ezt mondta. Ő
azt mondta, hogy szétválasztani jött ide a búzát az ocsútól.
Máté 1�:34-3� Károli:

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet
bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy

békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért
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jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az
ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt;

És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe. A ki
inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem
méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát,

hogynem engemet, nem méltó én hozzám. És a ki föl nem
veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó

én hozzám.”

Lukács 12:�1-�3 Neovulgáta:

„Azt gondoljátok talán: azért jöttem, hogy békét hozzak
a földre? Mondom nektek: nem, hanem széthúzást. Mert

mostantól fogva ha öten lesznek egy házban,
meghasonlanak, hárman kettő ellen, és ketten három ellen.

Meghasonlik az apa a fiával és a fiú az apjával; az anya
a lányával és a lány az anyjával; az anyós a menyével

és a meny az anyósával”

Lássuk be, ezek ma a világ szemében nem túl népszerű
kijelentések. Mert kemény szavak ezek, az Úr szavai. El kell
dönteni, hogy mi, ki a fontosabb az embernek! Nincs mese,
(elvileg) választani kell. Persze ez a választás már régen
megtörtént, ezért írtam azt, hogy elvileg. De az ige el-
mondja az igazságot ha tetszik ha nem. Úgy vélem, a leg-
több embernek ez nem tetszik vagy nem tetszene, ha ol-
vasná. Nem véletlenül. Sokkal inkább tetszik a hangzatos
humanista felhívás: szeressük egymást gyerekek! Mentsük
meg a világot, fogjunk össze, s a többi. Nem igaz? Ha va-
laki például azt mondja egy az Isten igéjét nem ismerő em-
bernek (ezek vannak sokan, ők a tömeg), hogy ennek a
földnek, világnak mindenképpen vége, vesznie kell mert ezt
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mondta az Úr, akkor az az ember valószínűsíthetően nem
nagyon fog emberünkkel szimpatizálni, hivatkozzon ő bár-
mely igére is.A hallgató azt fogja gondolni, hogy emberünk
egy vallási fanatikus őrült, akitől meg kellene tisztítani a vi-
lágot. Bizony! És ha majd erre sor kerül egyszer, akkor lel-
kesen meg is fogja tenni. Isten nevében. Ez a szomorú
helyzet. Tehát példánkat látva már értjük, hogyan mun-
kálkodik a gonosz, mézesmázos sziruptól csepegő hazug-
ságokkal operálva. Hiszen ha te az igazságot szereted, ak-
kor nem szeretheted a hazugságot, márpedig minden
hazugság, ami nem Krisztus! Ha nem szorosan Őt követed,
akkor a hazugságot követed. Ez a helyzet. Ahogy Karcsi
mondta: ez van! De most térjünk még vissza a legfőbb ke-
resztény szimbólumhoz, amely árnyékában tántorog ré-
szegen ma a keresztény világ! Mindenek előtt szögezzük le,
és húzzuk alá, szedjük vastagon és tegyünk mögé sok-sok
felkiáltó jelet annak a kijelentésnek, hogy az Egyetlen Igaz
Teremtő Isten soha, mondom SOHA nem buzdított vagy
bátorított az ő tiszteletével kapcsolatban semmiféle szim-
bólum használatára! Mi több, kifejezetten tiltotta ezek
használatát. 2Mózes2�:4-�, majd �Móz.4:1� Károli:

„Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót
azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant
a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.

Ne imádd és ne tiszteld azokat;”

„Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot,
a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy

meg ne tántorodjál, és le ne borulj azok előtt, és ne
tiszteljed azokat, a melyeket az Úr, a te Istened minden

néppel közlött, az egész ég alatt.”
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Ne csinálj magadnak faragott képet, de még csak azok-
hoz hasonlót sem! Ne imádd a napot, holdat (amint a ka-
tolikusok ezt nyíltan teszik), magyarul semmit! Ne imádd,
ne tiszteld azokat! Úgy vélem ez elég egyértelmű kijelentés.
Sehol nem áll az írásban az, hogy faragj magadnak keresz-
tet, akaszd az ágyad fölé, rajzold (tetováltasd) magadra,
hajbókolj előtte, mutogass magad előtt kereszt alakban (vess
keresztet), stb. Ilyenek nincsenek a szent iratokban sehol. Pe-
dig ezek általános dolgok a kereszténységben nem igaz? A
katolikus gusztustalanságokról most nem is szólok, úgy,
mint úgynevezett szentek szobrainak, relikviáinak, csont-
jainak, vérének, mumifikálódott végtagjaik (szent jobb)
tisztelete, Szűz Mária tisztelete, halotti kultusz, stb. Ezeket a
cselekedeteket és a bálványok tiszteletét kizárólag a sátán-
hoz köthető okkult rendszerek hívei, mágiahasználói tették
mindig is az emberiség története során. De nézzük meg hát,
hogy valójában mit tudhatunk meg a keresztről, amely a
róla (és nem Krisztusról) elnevezett vallás legfőbb szimbó-
luma! A Mt.1�:3�-ban olvashattuk – magam szándékkal ki-
emeltem az idézetben –,hogy Krisztus állítólag azt mondta
(itt egybehangzó az összes általam ismert magyar fordítás
Csiát is beleértve), hogy „aki föl nem veszi az ő keresztjét”.
Nos, ez természetesen egy újabb gigászi hazugság! Krisztus
sosem mondott ilyet! Tudom-tudom. Hogy jövök én ahhoz,
hogy megcáfoljam oly sok tudós fordító ordító hazugságát?
Hát így! Ez a dolgom! Az van, hogy a görög szövegben itt
a „σταυρὸν” szó szerepel, amelyet a katolikus szószedet va-
lóban kizárólag keresztként fordít.Ám az online (pl.google
fordító) ugyanebben a formájában kizárólag feszületként.
Ugye nagyon nem mindegy.A feszület és a kereszt nem fel-
tétlenül egy és ugyanaz, sőt! Itt ugye megint csak egy mocs-
kos kis trükközésnek lehetünk tanúi, hiszen valóban, a ke-
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reszt szót is majdnem ugyanígy mondják a görögök, de azt,
hogy miként alakult ez így, mióta, azt talán mára ők maguk
sem tudnák pontosan megmondani.Az idők folyamán ösz-
szemosódott a két szó és fogalom, amiként ennek tanúi le-
hettünk a Krisztusi-keresztény párhuzam esetében is. Em-
ber legyen a talpán, aki ma képes ebből kihámozni az
igazságot. Egyedül ez konkrétan lehetetlen küldetés.Ám az
Úr vezetésével mégis könnyedén sikerülhet. A tiszta igaz-
ság itt az, hogy a mai napig sincs valódi megegyezés abban
a tekintetben, hogy valójában milyen eszközön feszítették
meg a Megváltó Krisztust! Az újszövetségi iratok 2� esetben
említik meg a kereszt hazugságot annak ellenére, hogy szá-
mos helyen ma is a feszület szó szerepel a görög írásban,
ahol pedig a ma valóban keresztként fordított „σταυρός”gö-
rög szó, ott sem említik sehol, hogy ez eredetileg cölöpöt, ka-
rót, póznát jelentett. Györkösy-Kapitánffy-Tegyey ógörög-
magyar szótár megfelelő oldalain ez könnyen ellenőrizhető:
��4. oldal, a sztaurosz jelentésköre: (1) cölöp, karó, gerenda,
(2) kínzóeszköz (a) (keresztrúddal erősített cölöp) kereszt,
átvitt értelemben szenvedés (ÚSz.) (b) karó. A sztauroó ige
jelentése: (1) cölöpökkel bekerít, cölöpkerítést épít (2) ke-
resztre feszít, átvitt értelemben testet megfékez (NT). A
„keresztrúddal erősített cölöpről” alább. Nagyon érdekes
lenne anyanyelvi szinten bírni az ógörög nyelvet. Talán sok
mai görög ember is rácsodálkozna, mint mi az ómagyarra.
Tehát a kereszt.A különféle keresztszimbólumok használata
egészen bizonyosan az ősvilág, az özönvíz előtti emberiség
történetéig nyúlik vissza. Minden okkultizmus, így minden
okkult és mágikus szimbólum is tőlük maradt a kései utó-
dokra. Meglehetősen egyszerű a történet: a valódi tudás, az,
amelyet az ember valaha is birtokolt, mint maga az ember
is, a világ történetének kezdetekor volt a legnagyobb. A tu-
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dás és az ember azóta is csak romlik, satnyul. Persze nem le-
het egy kalap alá venni az özönvíz előtti és utáni emberi-
séget semmilyen szempontból, de mégis, bizonyos téren az
idők végének emberisége utol fogja érni az ősöket. Hiszen
gondoljunk csak bele! Káin gyermekeinek nagy valószínű-
ség szerint nem voltak atomrakétáik. Nekünk van bőven.
Nekik másfajta, de hasonlóan romlott tudásuk volt, amely
nem fizikai, mint az atombomba, hanem mágikus, okkult
módszerekkel operált. El is értek mindent a pusztítás terén
olyannyira, hogy Istennek meg kellett semmisítenie azt a vi-
lágot mindenestől, hogy ne záruljon le az ember története
már az első bő 1��� év után.Az ősöknek elég volt ennyi idő
is ahhoz, amelyhez nekünk 43�� év kellett. Ma már tartunk
mi is ott, ahol ők tartottak. Meggyőződésem, hogy a „tu-
dósaink” már mindent kipróbáltak és megvalósítottak szu-
pertitkos projektjeik során, ami csak eszükbe juthatott, és ne
legyenek illúzióink! Meglehetősen gazdag és szennyes a
fantáziájuk. Biológiai, genetikai, fizikai, és az okkult tudo-
mányok terén elértük azt, amit az ősök, sőt! Esetenként bő-
ven túl is szárnyaltuk őket igaz, ehhez majd háromszor
annyi időre volt szükségünk, mint nekik, a buta ősember-
nek... Ha tudnánk, hogy mi van ma a hatalom birtokában,
milyen biológiai, kémiai-vegyi fegyverek, milyen lények,
emberek, állatok, hibrid lények, akkor igencsak megrogyna
a térdünk az bizonyos. No, de térjünk vissza ehhez az ősi,
okkult szimbólumhoz, amelynek oly sok fajtája létezik! Már
Mezopotámiából is maradtak ránk sumer, akkád relikviák,
amelyeken például Utu-Samas napistent tisztelik az em-
berek. Ezek faragott domborművek, ékírásos táblák, ame-
lyeken egyaránt megjelenik a kereszt alakú négyágú nap-
szimbólum, de feltűnik már kifejezetten a kereszt
szimbólum is (fordított kereszt, chi rho-ra emlékeztető nap-
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szimbólum, stb.) A magam részéről – bár ez csupán, igaz
igen logikus, de valóban csak találgatás – azt gondolom,
hogy a kereszt szimbóluma eredendően egy nagyon leegy-
szerűsített napábrázolás volt. Az mindenesetre jól látszik,
hogy mint szimbólum, a valódi jelentőségére csak később
tett szert. Legnagyobbra Konstantin császár által, aki az ál-
tala megalapított mai legnagyobb világvallás legfőbb szim-
bólumává emelte. Ettől függetlenül mint okkult jelkép, lát-
hatóan végig kísérte a teljes jegyzett emberi történelmet.Az
azonban egészen bizonyos, hogy az asszír birodalom ránk
maradt sztéléin már egyértelműen és sűrűn ábrázolt szim-
bólum a közepén egy körből elágazó, négy, azonos szárral
bíró kereszt (nap) szimbólum. Ez leginkább a németek ál-
tal megalkotott vaskeresztre emlékeztet annyi különbséggel,
hogy az asszír verzió szárainak vége kissé lekerekített. Foly-
tassuk most Egyiptom keresztjeivel! Azért írtam többes
számban, mert az ősi Egyiptomban már kiemelten fontos
szimbólum volt a kereszt. Legismertebb típusa ezeknek az
ankh vagy egyiptomi kereszt igen ismert jelkép a legkorábbi
időkből is.A régészeknek fogalmuk sincs eredetéről, csupán
mint a piramisok esetében, találgatnak itt is.Az nyilvánvaló,
hogy a nagyok, az ősi emberiség kulturális hagyatékának ré-
sze volt ez is, hiszen mint írtam már, az utókor embere – a
technikai civilizáció kialakulása előtti időben – kizárólag ab-
ból merített, amely megmaradt az ősök tudásából. Már a
legtöbb dolognak az eredetére sem emlékezett, csak tisztelte
és használta azokat.Az egyiptomiak számos istenük és ural-
kodójuk ábrázolásakor feltüntették ezt a szimbólumot,
amely valamely formában nyilván kapcsolódik a hatalom-
hoz is, de emellett még egy kazal egyéb jelentést is társíta-
nak hozzá.A jelkép fennmaradt, az eredet és a tartalom ho-
mályba veszett. Elmosta a víz. De például első Széthi, a
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tizenkilencedik dinasztia első jelentős katonafáraója sírjá-
nak mennyezetén is feltűnik a hagyományos kereszt szim-
bólum, amely függőleges szára itt kissé hosszabb, mint a víz-
szintes, és amelyen semmi egyéb változtatás nem fedezhető
fel. Ez itt egyértelműen egy kereszt. Az előző keresztekhez
képest hasonló a helyzet a szvasztika esetében is, amely tu-
lajdonképpen nem más, mint a horogkereszt. Ez ugye ismét
felbukkan a germán-német vonalon is. Milyen érdekes. Ezt
tehát a kérészéletű harmadik birodalom alaposan megis-
mertette a világgal, de használatának kezdete ugyancsak a
messzi régmúlt homályába vész. Úgy vélem, hogy a kereszt
szimbólumának van egy újvilági (értsd: özönvíz utáni) evo-
lúciója, fejlődéstörténete is, de eredete mindenképpen az ős-
világba nyúlik vissza. Tehát a szvasztika megjelenik már a
világ számos pontján. Eredetét sokan Indiához kötik, de oda
már bizonyíthatóan az Indiát megszálló árják juttatták el e
szimbólumot. Ám ezeknél korábbi leletek vannak bizony
európai területekről is. Ma már tudjuk, hogy feltűnt a gö-
rögöknél, a Balkán-félsziget számos részén, a keltáknál és az
angolszászoknál is. Az egyik legősibb felfedezés Európa
legkeletibb pontjáig vezet. Aki Kijevben jár, és érdeklődik,
érdemes felkeresnie az ukrajnai Nemzeti Múzeumot, ahol
láthat egy apró, mamutagyarból faragott állatfigurát. Ezen
egymáshoz kapcsolt szvasztikákat lehet felfedezni, a leletet
1� ezer évesre teszik a kutatók.Az egyesével faragott, festett
szvasztikákat már ���� évvel korábbi leleteken is tetten ér-
ték Európában. E korbecslések nyilván tévesek, de azt min-
denképpen kifejezik, hogy meglehetősen ősi leletekről van
szó esetükben. Talán nem meglepő, hogy amikor a nácik el-
foglalták Kijevet a II. világháborúban, a kijevi múzeumban
talált horogkereszttel mintázott agyagedényekről úgy vélték,
azok az árja származásuk bizonyítékai, és mindet maguk-
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kal vitték Németországba. Az agyagedényeket a háború
után visszaszállították Kijevbe. A keresztnek számos to-
vábbi megjelenési formája is ismeretes. Ma is kedvelt kato-
likus jelkép a Chi Rho vagy Khi Ró kereszt. Legelterjedtebb
jelentése a kétértelmű „e jelben győzni fogunk-együtt va-
gyunk, győzni fogunk” jelige, amely természetesen óriási té-
vedés használói részéről, hiszen az erő, akit ők szolgálnak
örök vesztes. A vallás alapítója, Nagy Konstantin római
császár vezette be egy labarum nevezetű hadi jelvényt kom-
binálva egy hajlított I betűvel, amely állítólag Iesus mo-
nogramja lenne. Más források szerint a monogram maga a
P és az X kombinációja, amely a görög ΧΡΙΣΤΟΣ (Krisztosz)
szó első két betűje ad. Mondjuk a magam részéről fel nem
foghatom, miért akarna egy római, latin nyelvet beszélő csá-
szár görögül írni, de akik kitalálták ezt, biztosan megvála-
szolnák e kérdést is. Én úgy gondolom, hogy mindkét ver-
zió hazugság, de valójában nincs semmi jelentősége, hiszen
a Chi Rho is csak egy újabb bálvány, vagy szimbólum a tö-
megből. Tehát Konstantin kitalálta e szép jelvényt, amelyet
azóta is lelkesen használ az egyháza. Mindezt egy állítóla-
gos látomás tiszteletére tette, amely végső soron a keresztény
hitre való térésében is alapvető fontossággal bírt. Egyébként
nem feltétlenül e látomás tényét, vagy megtörténtét vitatom,
hiszen egyes források szerint ezt nem csak a császár, de a se-
rege is látta vele egyetemben. Jóval inkább azt firtatnám,
hogy ez a látomás (ha volt), honnan eredt? Ugye? Nem gon-
dolnám, hogy az Úr egy keresztet rajzol a nap fölé az égre,
majd később éjjel megjelenik a császárnak és azt sugal-
mazza, hogy tűzze e jelet zászlajára és győzni fog. Mert ez
a mese.A császár végül legyőzte a sokszoros túlerőben lévő
ellent, majd ennek hatására megtért és felkarolta a keresz-
tényeket, államvallássá téve a kereszténységet az addig (és
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azóta is) pogány birodalomban. Nos, ez hát a sztori veleje.
Ám, az Úr előre megmondta, hogy az elhitető nagy jeleket,
csodákat tesz majd. Amilyenek ugye a Mária jelenések,
könnyező, vérfolyós Madonnák, szobrok, képek, stigmák,
csodás gyógyulások, s a többi. Mt.24:24 Károli:

„Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és
nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék,

ha lehet, a választottakat is.”

Jel.13:12-14 Károli:

„És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi
ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai

imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meg-
gyógyult vala; És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is
hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a
földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy
cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak,

hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel
megsebesíttetett vala, de megelevenedett.”

Jel.1�:2� Károli:

„És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta,
a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette

azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták
annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba

vettetének:”

Nos, itt láthatunk ennek alátámasztására néhány igét mi
több, és ezért idéztem a Jel.13:12-t is, mert ugyancsak ösz-
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szecseng azzal a szép beszéddel, amelyet Habsburg György
mondott el a kis Tihanyi installáció felavatásakor. Tehát
Nagy (Szent) Konstantin római császár feltalálta a keresz-
ténységet, és megtette a birodalom, Róma államvallásává, ez-
zel megkezdve a világi, hatalmi Róma metamorfózisát, amely
átalakulás végén kialakult a régi Rómával egylényegű, ám va-
lós céljait elrejtő, álcázott formában tovább tevékenykedő pá-
paság. Ügyes húzás volt, hiszen a császári Róma még hatalma
csúcsán is csupán kisöccse lehetett volna annak a Rómának,
amelyre ma a kereszt árnyéka vetül. És ha már szóba került
még könyvünk borítójának kapcsán, akkor folytassuk fel-
sorolásunkat az úgynevezett tau, vagy Antal-kereszttel! Mint
mondottam, a Tihanyban elhelyezett, könyvünk borítóján
látható Krisztus a kereszten szobor mellett áll még két szo-
bor, amelyeken a két lator van kötelekkel rögzítve egy-egy
hófehér.„T”alakú feszületen. Ez a keresztforma az, amely ta-
lán valóban azt a kivégzőeszközt jeleníti meg vagy ahhoz ha-
sonlatos, amelyen oly sok ember lelte halálát már a törté-
nelem hajnala óta. Ha volt keresztfa, akkor szinte bizonyosan
ez volt a leginkább bevált formája annak a kivégzőeszköz-
nek, amelyen Krisztus is kilehelte lelkét. Ez a feszület, mivel
a keresztgerenda a függőleges ág tetején volt, tulajdonkép-
pen nem is kereszt, hiszen a kereszt szárainak már csak a ne-
véből fakadóan is illik keresztezniük egymást. Ettől függet-
lenül ez a forma feszület mint mondtam tau, Antal vagy
egyiptomi kereszt néven híresült el. Az Antal-kereszt elne-
vezés Remete Szent Antal mankója után ragadt erre a for-
mára, amely az ábrázolások szerint ugyancsak ilyen volt. A
tau kereszt tehát egyrészt azért érdekes számunkra, mert jó
eséllyel ilyen volt az is, amelyen az Urat megfeszítették.Vagy
ilyen, vagy pedig egy szimpla oszlop, de semmiképpen sem
a latin kereszt, hiszen az, ha logikusan belegondolunk és nem
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csak vakon elfogadjuk ismét, amivel kormolnak bennünket,
akkor be kell lássuk, hogy egy latin kereszten való megfe-
szítés meglehetősen macerás dolog lett volna a gyilkosoknak
is. Miért? Nem kell túl nagy műszaki érzék ahhoz, hogy be-
lássuk a kereszt vízszintes szára rögzítésének problematiká-
ját. Hiszen képzeljük el a jelenetet! Adott egy függőleges osz-
lop, amelyhez jó magasan rögzíteni kellene stabilan és
gyorsan a keresztfát, azaz a vízszintes szárát a keresztnek. En-
nek jó erősen kell tartania, hiszen különben lehullik az ál-
dozat az alkotmányról. Nem billeghet mint a libikóka, sta-
bilan kell tartania. Természetesen elérhető egy ilyen állapot
némi asztalosmunka segítségével, de amikor ezrével végez-
ték ki az embereket, akkor jóval gyorsabb és egyszerűbb
módszerre volt szükség. Nem álltak neki farigcsálni a ró-
maiak, hanem gyorsan és egyszerűen akarták elintézni ma-
gát az aktust, hiszen a cél itt elsősorban a hatékonyság, és
nem a cizellált kivitelezés volt. Arra törekedtek, hogy elret-
tentő példát statuáljanak akár tömeges kivégzésekkel, és,
hogy a foglyok hosszú szenvedés és gyötrelem után távoz-
zanak csak az élők sorából. Ebből fakad az a egyébként lo-
gikus elgondolás, hogy tulajdonképpen még keresztfára sem
volt szükség, hiszen egy függőleges oszlopon éppen úgy
megfeszíthettek bárkit, mint egy kereszten. Ezen sokkal
gyorsabb és kevésbé macerás lett volna a dolog. A különb-
ség mindössze annyi, hogy a megfeszített karjai itt nem víz-
szintes hanem függőleges helyzetben kerültek rögzítésre.
Ezt terjeszti például a Jehova tanúi szekta, igyekezvén meg-
cáfolni mindazt, amelyet a keresztény elképzelés és tanítások
tárnak ma elénk minden falu szélén, és ahol csak lehetséges.
Jehova tanúinak törekvése tehát helyes, ám a motiváció, ami
e törekvés mozgatórugója és az alternatíva, amit kínál, az an-
nál kevésbé. Hiszen egy sátáni hazugságra rávilágítani min-
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denképpen helyes célkitűzés, ám azt egy másikkal pótolni
azért, hogy a saját pozíciónkat erősítsük, hogy újabb híveket
szipkázzunk be saját hamis szervezetünkbe, az annál kevésbé
igazolható törekvés. Sátánra egyébként ez igen jellemző. Kí-
nál neked egy kazal hazugságot, neki teljesen mindegy me-
lyiket választod, csak abból válassz amit ő ajánl. Én azonban
mást kínálok neked! Nézzük meg, mit mond erről az írás! Ez
a legjobb módszer, de előtte még gondolkodjunk egy kicsit!
Még mielőtt egyetlen adatot vagy érvet is felsorolnék e
tárgyban, most toljuk egy kicsit félre a témát és nézzük meg
az általános igazságokat! Ha egy igazság felderítése, megér-
tése szándékával kezdünk elmélkedésbe, kutatásba, nagyon
nem mindegy, milyen szemlélet és stratégia mentén tesszük
ezt. Elfogadunk-e például „recepteket”, útmutatásokat arra
nézve, hogy ebben a törekvésünkben mi a helyes módszer,
avagy a „magunk feje” után haladunk, és a szívünkre hall-
gatva azt tesszük, amit magunk gondolunk helyesnek és
célravezetőnek? Ugye a „tudományos” módszer az előbbi.
Használjunk a fősodratú tudomány, szaktekintélyek által el-
fogadott és jóváhagyott forrásokat! Kiindulópontként min-
dig ezeket vegyük figyelembe, legalábbis akkor, ha azt sze-
retnénk, hogy utóbb bennünket is komolyan vegyenek!
Idézzük és jelöljük meg forrásainkat, és ha nem érjük be ezek
következtetéseivel, akkor ezek nyomán haladjunk tovább! Ez
tehát a tudományos álláspont. A kockafejű álláspont – te-
szem hozzá. Ha ezt az ember elfogadja, akkor megáll a fej-
lődés ezt minden értelmes ember be kell lássa. Ha ezt elfo-
gadnánk, még mindig laposnak hihetnénk a földet, és azt
gondolhatnánk, hogy a nap kering bolygónk körül. Mert a
hivatkozott tudomány ezt állította. Hiszen például Galilei
kire hivatkozhatott volna, hogy igazát bizonyítsa? A „tudo-
mány” foggal-körömmel hadakozik a fejlődés és a valódi
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megismerés ellen, és mindaddig ragaszkodik a dogmáihoz,
ameddig ezt csak teheti totális megszégyenülés nélkül. Ez
történik ma például a darwini evolúció elmélet esetében is.
Az ember az akadémikus tudomány mai állása szerint ma-
jomból lett. Már aki. Darwinnak és egyes akadémikusoknak
lehetett majom a felmenője, de nekem biztosan nem az volt.
Tehát azt látom a „tudomány” részéről, hogy ezer horgony-
lánccal megkötözve önmagát, kizárólag a saját vödréből haj-
landó meríteni. Azzal érvel, hogy ami nem az ő vödréből
származik, az kizárólag hazugság lehet. Tekintélyelvű, gőgös
és elutasító. No, nem akarom szapulni ezt a műfújt, tettem
már eleget előző írásaimban nem mellékesen korántsem
szapulási, jóval inkább feltáró szándékkal. Nézetem szerint
a valódi megismerés akkor jöhet el, ha nem fogadjuk el eze-
ket a dogmákat, a tudatunkat béklyóba szorító szabályokat,
előírásokat, módszereket. Csak akkor gondolkodhatunk el-
vileg szabadon, ha nem veszünk a nyakunkba emberek ál-
tal kifaragott jármot,nem kötünk csőlátást eredményező sze-
mellenzőt a szemünk elé. Az úgynevezett tudomány pedig
ezt teszi és várja el híveitől. Sok esetben azt nevezi áltudo-
mánynak, ami valódi, és csak azt fogadja el, amelyet ő szen-
tesített. 2Tim.4:3-4, majd Luk.11:�2 Károli:

„Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem
szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek

magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; És az igazságtól
elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.”

„Jaj néktek törvénytudók! mert elvettétek a tudománynak
kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és a kik be akartak

menni, azokat meggátoltátok.”
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Ha megnézed például az iskolarendszert, azokat a mód-
szereket, amelyek szerint ma oktatják a gyermekeinket és,
ahogyan bennünket is oktattak már, azt fogod látni, hogy
gondolkodás ellenes az oktatás. Arra trenírozzák, idomít-
ják a fiatalokat valójában már az óvodától kezdődően,
hogy adatfeldolgozó robotokká váljanak. Magolj, tanulj
meg tízezer verset, adatot, szabályt, biflázd be és add vissza
lehetőleg betűről betűre, csak ne légy problémamegoldó és
kreatív! Nos, ez a felsőoktatásban még hatványozottabban
érvényesül. Mire valaki ma kikerül az egyetemről olyan
kockafeje lesz, hogy a Rubik-kocka ahhoz képest szabályos
gömb. Ezt így kell azt meg úgy, ez így helyes az meg úgy. Ez
így volt az meg úgy, aki mást állít az áltudományos, tudo-
mánytalan, komolytalan. Hiszen semmire, egyetlen tekin-
télyes és az akadémia által hitelesített szerzőre sem tud hi-
vatkozni. Egyszóval komolytalan. Így gondolkodik, nevel
és halad a tudomány. Specializálódik, ahogyan az „orvos-
tudomány” is, hogy ne lásd az egészt. Légy szakértő a szak-
területeden! Érts a poloskákhoz szubatomi szinten, csak
nehogy felnézz az égre! Ez a lényeg. Doktor Bubó ma csu-
kott szemmel, fél kézzel kiveszi a mandulád, de ha nő egy
pattanás a fenekedre vége van a tudományának. Menj a
szakemberhez! Így lehet fenntartani, mi több, elmélyíteni
a sötétséget. Hiszen az igazság nem a részletekben bújik
meg. Az az ördög asztala. Ha nem látod át az egész képet,
akkor óhatatlanul el fogsz veszni a részletekben. Mindegy,
hogy melyikben, a kínálat igen széleskörű, meg fogod ta-
lálni a magadét, akár többet is. Ez a cél. Én tehát minden-
képpen azt javaslom, hogy ha erre még képes vagy, ha van
lehetőséged akkor told félre a tanult dolgokat és próbálj
meg ismét egy gyermek nyitottságával és tisztaságával a vi-
lágra tekinteni! Ha ez nem sikerül, akkor sajnos baj van. El
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fogsz veszni a részletekben. Muszáj levetni a szemellenzőt,
kibújni a járomból. Azért, mert valamit nem szentesített a
tudomány, nincs forrásmegjelölés, hivatkozás tekintélyes
szerzőkre, attól még lehet igaz állítás. A halászok kire hi-
vatkoztak? Nos, én Ugyanarra hivatkozom, akire ők is!
Minden igazság megjelent egyszer valamikor a történelem
során, amely ekkor még új igazság volt. Lehetetlen is lett
volna hivatkozni bármilyen előzményre azzal kapcsolatban,
hiszen ilyen addig nem létezett. Egyszer csak valaki vagy
valakik rádöbbentek, rájöttek ezekre, azután bebizonyoso-
dott, hogy ez az igazság. Amint mondtam, ha a papírhoz ra-
gaszkodsz, akkor papír lesz a részed is. Nyitottság és tiszta
elme, logikus, elemző gondolkodás, ez az, amire valóban
szükség van, ha az igazságot keresed! Ennyit az általános-
ságokról. Most tehát következzék a kereszt vizsgálata had-
rendbe, csatasorba állítva legfőbb fegyverünket, a Bibliát is
e gonosz elleni küzdelemben!

Mit ad Isten, a témát kutatva elém került egy dolgozat
vagy tanulmány dr.Szalai András tollából, Kereszt vagy
kínoszlop? (dr.Szalai András, Apológia Kutatóközpont,
www.apologia.hu) címmel.

E munka alapmotivációja az Őrtorony Társulat (Jehova
tanúi) azon állításának tételes cáfolata, mely szerint Urun-
kat nem latin kereszten, hanem egyetlen oszlopon, kínka-
rón feszítették meg. Ez utóbbi állítás nézetem szerint is ha-
zugság, ám szerintem az első is.Végső soron a hivatkozott
írás szerzője is hajlandónak tűnik elfogadni azt a meglátást,
amelyet én is osztok, bár ő velem ellentétben a latin kereszt
verziót preferálja. De nézzük a részleteket! Mivel e min-
denképpen jó szándékú, ám nézetem szerint elfogult szerző
munkája meglehetősen alapos, ezért írásom ezen részében
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erre fogok támaszkodni, és azt meglátásaimmal kiegészítve
eléd tárni kedves olvasóm. Az egyes részleteket nem sor-
rendben, hanem az én gondolatmenetemhez igazítva idé-
zem. A teljes írás könnyen megtalálható és megismerhető
az interneten. Nézzük tehát az érveket pro és kontra!

”Krisztus keresztjének hagyományos ábrázolását a régé-
szet is bizonyítja.Amíg ezt a kivégzési módot Constantinus
be nem tiltotta (kb. 334-33�), a kereszt ábrázolása érthető
módon igen ritka volt. Így az első öt évszázadból csak ke-
vés tárgyi emlék maradt fenn, amely Krisztus kivégzését áb-
rázolja, vagy arra utal. Egyetlen sincs azonban köztük,
amely a Társulat elképzelését tükrözné. Mindegyik T vagy
latin kereszt alakú, illetve vízszintesen kitárt karú Krisztust
ábrázol (ld. külön cikkemben: „A keresztre feszítés ábrá-
zolása”).”

A magam részéről egyáltalán nem érzem logikusnak azt
a kijelentést, hogy a keresztre feszítés gyakorlatának bár-
milyen köze lehetne annak ábrázolásához.Az, hogy egyfajta
kivégzési módszer éppen „divatos”, egyáltalán nem jelenti
azt, hogy a kor emberei ezt ne ábrázolnák, sőt! Úgy vélem,
hogy éppen ellenkezőleg. Hiszen ha éppen a keresztre fe-
szítés dívik egy adott korban, akkor kevéssé valószínű, hogy
guillotine vagy bitófás kivégzéseket ábrázolnak az adott
kor művészei, alkotói. Úgy vélem tehát, hogy a kevés tárgyi
emlék fennmaradása egyáltalán nem ezzel függ össze, ha-
nem egészen mással. Fenti idézet egyetlen mondattal elin-
tézi a lényeget, miszerint Krisztus megfeszítésének ábrázo-
lása csupán az ötödik század után, az esemény megtörténte
után fél évezreddel lett egyre népszerűbb vagy általánosabb.
Ha az én elgondolásom igaz, éles ellentétben a hivatkozott
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dokumentum szerzőjéével, akkor bizony ez egy meglehe-
tősen logikus és könnyen beilleszthető mozaikdarabkája
lesz az igazságnak. Én azt gondolom, hogy egyrészt erre az
eseményre a kor Krisztust követő emberei egészen más- jó-
val józanabb, egészségesebb – szemmel tekintettek, mint
amellyel ma tekintenek. Ahogyan mondtam, nem gondol-
nám, hogy mondjuk Mansfeld Péter tisztelői, akik a forra-
dalom mártírját látták a meggyilkolt fiúban, az ágyuk fölé
akasztanák a bitón haldokló vagy a halott Mansfeld szob-
rát, az iránta való tiszteletük megnyilvánítása céljából. Ez a
perverz gyakorlat pedig ma számos kereszténynek egészen
természetes. Tehát az emberek nem szívesen gondoltak erre
a dologra, nézetem szerint inkább ez a könnyen érthető.Az
a fajta ábrázolás-dömping, amely az ötödik század után
lett egyre népszerűbb és napjainkig is tart, jóval inkább egy
valóban perverz és kiforgatott, a jó ízlés teljes hiányában
szenvedő, kicsavarodott emberi gondolkodásmód torz faty-
tya, amely a leginkább tetten érhető a mai katolikus egy-
házban, de egyéb keresztény szekták esetében is. Gondol-
junk csak a bálványok tiszteletére! Egészen döbbenetes ez
a dolog! Emberek elolvassák a Bibliát, azon belül is a nagyon
egyértelmű tiltást, intést, amelyet Isten kijelentett, ezután pe-
dig védik a keresztet azzal, hogy „de ez nem is az”. De igen!
Ez bizony az! Egy fétis, egy mocskos bálvány, semmi egyéb.
És pont. Lehet mögé ideológiákat gyártani, megmagya-
rázni, lehet ezzel vitatkozni is, csak semmi értelme. Aki ezt
nem látja, az mást sem fog látni. Vakok vezetnek világtala-
nokat. Tehát egyrészt ez a valódi oka az első fél évezred ke-
vés keresztábrázolásának.Az emberek még egészségesebben
gondolkodtak, tisztán emlékeztek a Krisztus utáni első há-
rom évszázad történéseire, amikor ugyanaz a hatalom,
amely most a kereszt alá beállt, még egészen más, az őszinte,
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valóságos arcát mutatta. Másrészt pedig az is ugyancsak lo-
gikus és jól érthető tény, hogy miután a hamis vallás és egy-
ház létrejött, miután elkezdte kialakítani tanait és szimbó-
lumrendszerét, szorgos agytrösztje csak ezután kezdhetett
munkálkodni azon, hogy minél jobban megalapozzák, el-
terjesszék e tanokat és bebetonozzák a dogmatikájukat, ha-
mis eszmerendszerüket. Mindent, ami ennek megfelelt
megtartottak a saját ízlésükhöz igazítva ezeket, ami pedig el-
lentmondott ezeknek, azt vagy megsemmisítették vagy
meghamisították. Elkezdték gyártani a „bizonyítékokat” is
amely egyébként igen sikeres tevékenység alapvető része
volt a latin kereszt bálványának a köztudatba időnként tűz-
zel-vassal való beleégetése is. Következzék az újabb idézet!

„Azt állítja (Jehovák vagyis az Őrtorony Társulat), hogy
a kereszt pogány szimbólum, és a görög szavak eredeti je-
lentése nem „kereszt” volt, illetve nem akar pogány elkép-
zelést belevinni az ihletett Szentírásba, ezért kerüli a „ke-
reszt” fordítást. Ebből azonban nyilvánvaló, hogy a„kereszt”
szót használni annyi, mint hozzátenni Isten szavához, sőt,
pogány elképzelést vinni bele az ihletett szövegbe. Ez a vád
pedig csak része az ŐT átfogó programjának, amely a ke-
resztény egyházak tanításában pogány hatásokat igyek-
szik kimutatni, hogy saját létjogosultságát igazolja.”

Nos, sosem hittem volna, hogy valaha is bármiben egy
nézeten leszek Jehova tanúival, de itt bizony ez a helyzet.A
kereszt bizony a pogány szimbólum iskolapéldája, sokkal
régebbi története van e világon, mint Krisztus új szövetsé-
gének, nem, hogy a kereszténységnek, amely „mindössze”
ugye 1��� évre tekinthet vissza. Eleve érthetetlen szá-
momra – most függetlenül a kereszttől –, hogy bármiféle
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szimbólum használata miként fér össze a Biblia ismereté-
vel??? Isten világosan elmondja, hogy semmit, erre száz-
milliók, milliárdok azt mondják, hogy jó-jó semmit, csak
a keresztet. Meg ezt meg azt. Döbbenet! Amint mondtam,
nézetem szerint a kereszt már az óvilágban is jelen volt,
mint mágikus szimbólum, ám azt is gondolom, hogy akkor
még jóval kisebb jelentőséggel bírt, mint az özönvíz után,
és kiemelten a Krisztus, illetve a Konstantin utáni időkben.
És igen, azt gondolom, hogy számos esetben a Bibliában a
kereszt szó használata nem más, mint hozzátétel, az ige
meghamisítása.Abban azonban, hogy a Jehova tanúi szekta
mindezt a nagy hazugságot leleplezni kívánó szándékát
nem önzetlen, felebaráti szeretetből és az igazság meg-
nyilvánításának vágya által motiváltan, hanem önös és
számító érdekből teszi, abban mélységesen egyetértek
dr.Szalai Andrással. Nézzük tovább!

„A Társulatnak az a célja, hogy szervezetének tagjait
nem csupán tanításával, hanem kulturálisan is elkülönítse
minden más felekezettől.A „kínoszlop” fordítás jelentősége
sem teológiai, hanem kulturális: általa a Tanúkat a szimbó-
lumok szintjén, tehát érzelmileg erőteljesen elidegenítheti az
– állítása szerint – pogány hatásokat átvevő keresztény egy-
házaktól. Fordítását igazolandó bizonyítékokat keres, nyel-
vészeti és vallástörténeti adatokat, érveket, de mivel a mo-
dern szakmai irodalomban nem tud kire hivatkozni, aki
egyetértene vele, először a görög szavakról (sztaurosz, xülon)
közöl szótári adatokat, de a forrás megadása nélkül, a szó-
tári „alapjelentésre” koncentrálva, a szótár adatait meg-
szűrve, az ókori szóhasználatot figyelmen kívül hagyva.”

Eredendően nagyobb blokkokban szerettem volna
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idézni a szöveget, de annyi állítás van itt, hogy muszáj
jobban széttagolnom. Tehát az első mondat szerintem is
igaz, ám a kínoszlop fordítás azonban már több kommen-
tárt igényel. Alapvetésként ismét le kell szögeznünk, hogy
a legtöbb szándékos manipuláció a félrefordítás eszközét
használta az ige megrontásakor, míg kevesebbet alkalmaz-
ták a kivágást és az át vagy hozzáírást. Tény, hogy azért,
mert sokan állítanak valamit, mert még a hangadók is azt
állítják, egyáltalán nem biztos, hogy igaz is az adott állítás.
Az újszövetségi igék esetében két évezred távlatából és a
majd ugyanennyi ideje tartó agymosás és hamisítás kö-
vetkeztében azt kell látnunk, hogy semmit nem fogadha-
tunk el automatikusan tényként ezekkel kapcsolatban. Sőt!
Élek a gyanúval, hogy amit nagyon erőltet a többség, az
szinte biztosan nem az igazság. Nézzük meg tehát a kereszt
esetét a görög szövegben! Erre vonatkozóan is dr.Szalait
idézném azzal az ismételt megjegyzéssel, hogy ő abszolút
keresztpárti. Íme: „A latin crux szó ugyan bármiféle alakú
kínzó- és bitófát jelentett, de a crucifixio mint a rabszolgák
büntetésének, majd kivégzésének sajátosan római mód-
szere az ókori forrásokból dokumentálhatóan függőleges
(stipes) és vízszintes gerenda (furca vagy patibulum) együt-
tes használatával alakult ki. A latin crux (kínzó- és bitófa),
a görög sztaurosz (karó, cölöp, oszlop) és xülon (élő fa, fa-
anyag, bármilyen összetett fatárgy) szavak „alapjelentése”
valóban nem „kereszt” volt, de ennek nincs, illetve nem
ennek van döntő jelentősége. E szavakat már az 1. század
előtt is több jelentéssel használták, alapjelentésükön (szta-
uroó = cölöppel keríteni, anasztauroó = karóba húzni) kí-
vül a sajátos római kivégzési módszerre is, ami gerendákra
szögezés volt. Régészetileg dokumentálható, hogy Krisztus
kivégzésének összes keresztény ábrázolása és pogány gúny-



41

rajza, amely az első öt évszázadból – Constantinus előttről
vagy utánról – fennmaradt, Krisztust kitárt karokkal áb-
rázolja, a hagyományos T-alakú vagy latin kereszten.”

Tehát a szerző szerint valójában azzal nem is kell törődni,
nincs döntő jelentősége annak, hogy az a görög (σταυρός
– sztaurosz, fonetikusan sztavrosz) amit konzekvensen
szinte, sőt helyenként minden magyar fordítás kizárólag ke-
resztnek fordít, eredetileg nem is bírt ezzel a jelentéssel.
Erre mit mondjunk? Azért azt lássuk be, hogy Isten igéje,
a Biblia valóban nem egy paprikáskrumpli recept.Á, most
só vagy bors, kit érdekel!? Lesz ami lesz, megesszük! Ha
csíp, majd többet iszunk rá... Itt, ahogyan mondtam, ese-
tenként még egy „e” vagy „a” betű eltérés is döntő fontos-
ságú lehet, nem, hogy kereszt vagy feszület... Oszlop, cölöp,
karó, gerenda....Mi több, például a Máté 2�:4�-ben sze-
replő „σταυροῦ” görög szó esetében, amelyet konkrétan
Csiát is beleértve minden magyar fordítás egységesen ke-
resztnek fordít, amelyre a katolikus szószedet a kereszt
mellett nem is hoz alternatív jelentést, például az online for-
dító kizárólag a feszület jelentést adja meg. És ugyanez a
fordító (google) megkülönbözteti az említett szót a
„σταυρός” szótól, amely nála is kizárólag kereszt jelentés-
sel bír annak ellenére, hogy bevallottan eredetileg nem is
volt ilyen jelentése e szónak. Van itt egy kis katyvasz nem
igaz? Gondolj csak bele reálisan! Hányan mennek ennek
így utána? Ugye? Hányan olvassák el egyáltalán a Bibliát?
Hányan hasonlítják össze az egyes magyar verziókat? Majd
ezeket a zsidó és görög szövegekkel? Ugye-ugye? Belát-
hatjuk, hogy sátánnak meglehetősen könnyű a dolga. Azt
írja a szerző, hogy a korai ábrázolások egységesen kitárt
karral ábrázolják Krisztust „hagyományos T alakú vagy la-
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tin kereszten”. Szinte mindegy nem? Nem! Nagyon nem
mindegy! Miért? Hát csak azért, mert a latin kereszt köré
azóta rittyentettek egy két és félmilliárdos világvallás show-
bizniszt. A legnagyobbat, ami létezik. Képzeld el, ha a hí-
vek megneszelnék, hogy az Urat nem is olyan cuccon fe-
szítették meg, amilyet a nyakukban hordanak, magukra
varrattak, csókolgatnak, masszíroznak, simogatnak. Nem
olyanon, amely lóg a falon az ágy felett. Nem olyanon,
amelyen minden falu elején, közepén, szélén lóg egy halott
Krisztus. Nem olyanon, amilyen a templomok tornyain, a
Bibliájuk borítóján, a szentatyájuk stóláján, a pápájuk sü-
vegén és botján van. Milyen bután néznének maguk elé mi?
Kiderülne, hogy T és nem kereszt alakja volt. Cserélhetnék
le az összes bálványt. Mondjuk jó pénz lenne, nem mon-
dom, de azért járna némi presztízsveszteséggel is. Túl nagy-
gyal. Á, inkább maradjon minden így! Munkálkodnak is
ezen szorgosan.A nép, az Isten adta nép pedig kajálja is tel-
jes mellszélességgel, cuppogva. Hát legyen, ahogyan az Úr
akarja! De azért, néhányan megtudhatják, hogy mi az igaz-
ság. A tömeg semmiképpen sem, de néhányan igen. Néz-
zük hát tovább a dolgot! Idézem ismét dr.Szalai András dol-
gozatát:

„Az ŐT által idézett 1�. századi szerzők kijelentései (pl.
a görög Tau mint Tammúz babiloni isten jelképe) mind ál-
tudományosak, nincs régészeti alapjuk. A keresztény „ke-
reszt” sosem volt pogány jelkép, a pogány jelképek alakja
és jelentése pedig más volt.Az egyház csak akkor vett és ér-
telmezett át helyi szimbólumokat, ha azok a Megfeszítettel
kapcsolatos valamilyen bibliai tanításra utaltak (pl. örök
élet ld. egyiptomi ankh). Addigra azonban a helyi pogány
vallások már vagy kihaltak, vagy kisebbségbe kerültek, és
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eleve nem tudtak hatást gyakorolni az egyházra (ti. a 4-�.
század után).”

„Míg a kereszt alakú pogány vallási szimbólumok egyike
sem volt kivégző- vagy kínzóeszköz, és még csak nem is
utalt ilyesmire, a keresztény kereszt ezzel szemben Jézus ha-
lálára utalt. Krisztus keresztjének ábrázolása is csak azután
terjedt el, hogy ezt a kínzási és kivégzési módszert már nem
alkalmazták (�. sz.). Az egyház a helyi kultúrák vallási
szimbólumaiból csak azokat a formai elemeket vette át,
amelyek a Krisztusról szóló tanítás képzet-köréhez tartoz-
tak (élet, világosság, örökkévalóság stb.), tehát gyakorlati-
lag mindegyiket új tartalommal töltötte meg. Addigra
azonban maguk a helyi pogány vallások már vagy teljesen
eltűntek, vagy rég nem voltak abban a helyzetben, hogy az
uralkodóvá váló keresztény vallásra bármiféle hatást gya-
koroljanak.”

Na most akkor! Tehát, a Tau és Tammúz párhuzam né-
zetem szerint is igen izzadtságszagú, erre kár a szót veszte-
getni. De mit jelentsen az, hogy „ az egyház csak akkor vett
és értelmezett át helyi szimbólumokat, ha azok a Megfeszí-
tettel kapcsolatos valamilyen bibliai tanításra utaltak.”?
Most akkor átvett az egyház idegen „helyi” szimbólumokat
vagy sem? Átértelmezte ezeket vagy sem? Kérem szépen, itt
van az igazság leírva! A kereszténység átvett idegen,„helyi”
szimbólumokat és átértelmezve azokat (értsd: hazugságo-
kat kreálva ezekkel kapcsolatban) beillesztette a saját esz-
köztárába. Pont.Azért pedig, mert ezekről hazudtak valami
újat, attól ezek még az eredeti tartalmat hordozták.Azt írja
a szerző, hogy a „keresztény kereszt”. Már elnézést, de a ke-
reszt az kereszt, ahogyan a piramis meg piramis. Most az,
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hogy zöld, pepita, hosszú vagy rövid szárú, azt kell mond-
jam, egyre megy. Egy klasszikus pogány szimbólum pepi-
tában. Beemelik, azután vagy reszelnek rajta egy kicsit vagy
nem, mögé tesznek egy hazugságot és használják. Ezzel pe-
dig elérik, hogy miközben az írást nem ismerő vagy nem
értő hívek azt hiszik, hogy Krisztust imádják, eközben ősi
pogány ereklyék előtt hajbókolnak, azokat tisztelik, azok
tiszteletét gyakorolják. Ismét megkérdem: miféle szimbólum
használatát engedi meg a Biblia??? Függetlenül attól, hogy
éppen kit mire emlékeztet? Kérdezhetném úgy is, hogy
melyik embert vagy embereket mire emlékeztet? Hiszen ki-
zárólag emberek, úgynevezett egyházatyák értelmezték eze-
ket újra és nem az Isten. Függetlenül attól, hogy az adott po-
gány vallás, amelyből az új egyház merített még létezett-e
vagy sem. Mi az, hogy nem volt képes hatást gyakorolni a
régi az újra? Ha a kereszt szimbólum használata nem máig
tartó „hatás”, akkor semmi sem az! Komolyan mondom,
nem hiszem el, hogy ezt olvasom, de hát ezt írta le dr.Sza-
lai. Érvel, hogy igen ugyan átvett ezt-azt az egyház, de az
nem is úgy volt meg nem is olyan. Nem olvasta a Bibliát?
Az enyémben az áll (2Móz2�:4 Károli), hogy„Ne csinálj ma-
gadnak faragott képet, és semmi hasonlót...” Persze a zsidó írás
itt is jobb: Ne csinálj magadnak faragott képet, sem bármely
alakját annak, mi az égben van, fenn és ami a földön van,
alant és ami a vízben van, a föld alatt” Ettől függetlenül a Ká-
roli is tökéletesen egzakt e tárgyban. Megáll az ész! Na néz-
zük tovább!

„A fára akasztás ókori közel-keleti gyakorlata és a ké-
sőbbi római módszer nem azonosítható: az asszírok és
perzsák a kivégzett, halott ellenséget és bűnözőt akasztot-
ták fel élő fára vagy póznára, hogy a teste ott rohadjon el.
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A zsidók esetenként ugyanígy csak kivégzetteket lógattak
fel, de ők a holttestet törvényük értelmében még aznap el-
temették. A fára akasztás egyetlen funkciója az elrettentés
volt. A rómaiak azonban mindig előre megkínzott, és még
élő embereket feszítettek fel, napokig szenvedni hagyták
őket, esetleg lábuk eltörésével vagy lándzsaszúrással vé-
geztek velük, és testüket ott hagyták lógni. A római crux-
nak tehát hármas funkciója volt: kínzás, kivégzés és elret-
tentés. A latin crux szó ugyan bármiféle alakú kínzó- és
bitófát jelentett, de a crucifixio mint a rabszolgák bünteté-
sének, majd kivégzésének sajátosan római módszere az
ókori forrásokból dokumentálhatóan függőleges (stipes) és
vízszintes gerenda (furca vagy patibulum) együttes hasz-
nálatával alakult ki. Végül, a fennmaradt leírások, ábrázo-
lások mellett szól az evangéliumok két részlete is. (1) A
büntetést indokoló háromnyelvű táblát (titulus), ami biz-
tos nem egy kis cetli volt, Jézus feje fölé szögezték (Mt
2�:3�), és nem a keze fölé, ahogy az ŐT elképzeli. (2) Jézus
szerint a kezeit szegekkel (többes szám) verték át (Jn 2�:2�),
és nem csak eggyel, ahogy az ŐT elképzeli.

Fizikai képtelenség is lett volna, hogy Jézus kezei elbír-
ták volna az egész testsúlyát, vagy hogy felfelé kinyújtott ka-
rokkal és ugyancsak leszögezett lábakkal képes lett volna
föl-le mozogni, hogy levegőt tudjon venni (ezt szokták
ugyanis megakadályozni a térd vagy a sípcsontok eltöré-
sével).”

E tartalommal kapcsolatban semmiféle kritikával nem
élnék, mi több, igen jó érvnek tartom a titulus elhelyezése
tényének említését a szerző részéről, amely meglehetősen
logikusan mutat rá arra a további tényre, miszerint Krisz-
tus széttárt és nem függőleges karokkal került megfeszí-
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tésre. Ettől a ponttól tehát a kínkarón vagy cölöpön, osz-
lopon való megfeszítés lehetősége nézetem szerint is ki-
zárható. Magának az oszlopon való megfeszítésnek az el-
képzelése is tulajdonképpen fordításbéli eltérések, illetve
véleménykülönbségek okán merült fel, amely téma kapcsán
dr.Szalai munkájának bevezetőjében így ír:

„2���-ben jelent meg magyarul az Őrtorony Társulat (a
továbbiakban ŐT) saját Újszövetsége, a „Keresztény Görög
Iratok új világ fordítása” (KGI), 2��3-ban pedig „A Szent-
írás új világ fordítása”, azaz a teljes Biblia (ÚVF). A magyar
ÚVF egyik sajátsága, hogy a görög sztaurosz szót a hagyo-
mányos „kereszt” helyett következetesen a „kínoszlop” vagy
„oszlop” szóval pótolja (bár az angol torture stake jelentése
„kínzó cölöp”), az indoklást pedig a �. számú Függelékben
olvashatjuk (KGI 41�-41�. oldal, ÚVF 1�24-2�.oldal). Pál
apostol szavai így például a Gal �:14-ben így hangzanak:
„Sohase történjen meg, hogy dicsekszem, hacsak nem Jé-
zus Krisztusnak, a mi Urunknak a kínoszlopával, aki által
a világ oszlopra feszíttetett nekem.” Keresztények számára
kérdés, hogy (1) miért olyan fontos ez az ŐT-nak, (2) ér-
vei valóban szükségessé teszik-e a keresztény bibliafordí-
tási és képzőművészeti hagyomány felülvizsgálatát, (3) me-
lyik fordítás mellett szólnak a bibliai és történelmi
bizonyítékok?” Majd folytatja:

„Az ŐT már a cikk elején kijelenti: Nincs bizonyíték arra,
hogy a görög sztaurosz szó itt (Mt 2�:4�) keresztet jelentett,
melyet a pogányok már évszázadokkal Krisztus születése
előtt vallási jelképként használtak. Először a sztaurosz szó-
tári jelentését közli: A klasszikus görög nyelvben a sztaurosz
szó csupán egyenes oszlopot, karót, vagyis cölöpöt jelentett,
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mint amilyet például az alapozásnál használnak. A sztau-
roó ige azt jelentette, karókkal körbevesz, karósáncot vagy
cölöpkerítést készít.A szó 1. századi apostoli használatáról
biztosan tudni véli a következőt: A Keresztény Görög Ira-
tok ihletés alatt álló írói a görög köznyelven (koiné) írtak,
s ugyanabban az értelemben használták a sztaurosz szót,
mint a klasszikus görögben, vagyis úgy, hogy egyszerű
oszlopot, illetve karót jelentett, melyen nincs semmiféle ke-
resztgerenda, semmiféle szögben. Nincs bizonyíték ennek
az ellenkezőjére. Ezután a xülon szó jelentését közli, illetve
apostoli használatáról von le következtetést: Péter és Pál
apostol a xülon szót használta, amikor arra a kínzóeszközre
utalt, melyre Jézust szegezték, ez pedig azt mutatja, hogy az
egy keresztgerenda nélküli egyenes oszlop volt, mivel ezt je-
lenti a xülon ebben a sajátos értelemben. Az ŐT erre egy-
részt újszövetségi példákat hoz (ApCsel �:3�, 1�:3�, 13:2�,
Gal 3:13, 1Pt 2:24), másrészt az Ószövetség ógörög fordí-
tására, a Septuagintára hivatkozik (Ezsdrás �:11), ahol a xü-
lon szót találjuk, s ott olyan gerendaként említik, melyre a
törvényszegőket akasztották; ugyanerről van szó az ApCsel
�:3�-ban és a 1�:3�-ben is. �1�. oldal, a xülon jelentésköre:
(1) fa (a) száraz/levágott fa, fatönk, hasábfa, szálfa, (b)
élőfa, fatörzs, (2) fából készült tárgy, pl. bot, bunkó, buzo-
gány, tyúkól, kaloda, akasztófa, keresztfa (NT), pad, bankár
asztala, bírói pad. A xülon tehát a klasszikus irodalomban
utalt az élőlényre, az anyagára és a belőle készített változa-
tos alakú és több faelemből összetett tárgyakra. Nem igaz,
hogy Jézus esetében mindenképpen egyenes oszlopra kel-
lene gondolnunk, sőt, a szótár ilyen jelentésről nem is tud!
Ami a xülon újszövetségi használatát illeti, az ApCsel �:3�,
1�:3�, 13:2� az �Móz 21:23-ra utal vissza, amit a Gal 3:13
idéz is: „Átkozott (mind), aki a fán függ”. Ez a mondat a
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mózesi törvényben egy fára (al-éc) felakasztott (táláh) bű-
nös testéről rendelkezett: még aznap el kellett temetni. Mi
ennek a jelentősége? Pál és Péter számára az volt fontos,
hogy a Megváltó – mások bűneit magára véve – átokká lett
értünk (Gal 3:13), amikor bűneinket testében vitte fel a fára
(1Pt 2:24), ezért használták a héber éc („fa”) egyszerű gö-
rög fordítását, a xülon-t.

A görög sztaurosz (oszlop, gerenda, karó) és a xülon (fa,
fatárgy) vagy a latin crux (bármilyen kínzó- vagy bitófa)
önmagában valóban nem jelent „keresztet”, de mint minden
szó jelentését, ezekét is a használatuk határozza meg. Az
egyik mindenféle hosszúkás fadarabot, a másik élőfát vagy
bármilyen alakú fatárgyat jelent, ezért a helyes fordítás el-
döntésében a szövegkörnyezet, a kulturális és történelmi
háttér dönt (ld. �-�. pontok). Témánk szempontjából ez
azért fontos, mert már pusztán a láb eltörésének szokása is
mutatja, hogy Jézus sem lehetett alul a lábánál, és fölül a fel-
felé teljesen kinyújtott kezeinél rögzítve, hiszen így képte-
len lett volna föl-le mozogni, hogy felsőtestét kihúzva ismét
levegőt tudjon venni. Csak az oldalra széttárt, kötéllel
és/vagy szöggel rögzített karok engedtek elég föl-le mozgást
ahhoz, hogy egy elítélt akár napokig szenvedjen.

A szentírók a sztaurosz (oszlop, gerenda) és a xülon (fa)
szóval írták le a kivégzési eszköz egészét, illetve a kereszt-
gerendát is, amit Jézus a Golgotára cipelhetett. Nehéz el-
képzelni, amint a szűk jeruzsálemi utcákon egy telefon-
póznával a hátán elindul a Golgotára. Az pedig fizikai
képtelenség, hogy a kezei egyetlen szögön sokáig képesek
lettek volna fenntartani az egész testét, és ne szakadt volna
le hamar a cölöpről. Nem kell azonban feltevésekre ala-
poznunk. Van két újszövetségi szövegrészlet, amely arra
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utal, hogy Jézust T-alakú vagy latin kereszten végezték ki.
Egyrészt, a büntetést indokoló háromnyelvű táblát (titulus)
Jézus feje fölé szögezték (Mt 2�:3�), és nem a keze fölé,
ahogy a Társulat szokta ábrázolni. Másrészt, Jézus kezeit
szegekkel (többes szám) verték át (Jn 2�:2�), és nem csupán
eggyel, ahogy a Társulat szokta ábrázolni. Ami az oszlopra
húzás ókori közel-keleti szokását illeti, a már kivégzett,
azaz halott bűnözőket mutogatták így elrettentő példa-
ként. A római crux azonban egyszerre volt kínzó, kivégző és
elrettentő eszköz, amelyen az odakötözött vagy odaszöge-
zett ember akár napokig is kínlódhatott. A lábszárat vagy
térdet is azért szokták eltörni egy idő után (vö. Jn 1�:31-33),
hogy az elítélt ne tudjon újra meg újra felegyenesedve mé-
lyeket lélegezni. Az elítélt ugyanis – ha nem vérzett el –
rendszerint légszomjban halt meg. Ezért érthető Pilátus
csodálkozása is, hogy Jézus alig hat óra leforgása alatt meg-
halt (Mk 1�:4� vö. Jn 1�:1�-1�). A görög Újszövetségben a
sztaurosz 2�x fordul elő, a belőle származó sztauroó igei alak
4�x.A xülon szó 2�x, a kremannümi (akasztani, függeni) �x.
Van még három görög ige, amelyek csak egyszer fordulnak
elő az egész Újszövetségben, és ugyanarra utalnak, ami Jé-
zussal történt, tehát a sztauroó szinonimái. Zsid �:� „...hi-
szen újra megfeszítik önmaguknak az Isten Fiát..”Az anasz-
tauroó ige jelentése az ógörög nagyszótár (��. oldal) szerint:
(1) karóba húz (2) keresztre feszít (3) újra megfeszít (NT).
Az újszövetségi görög szótár (��. oldal) szerint: megfeszít,
keresztre feszít.A Zsid írója és olvasói is tudhatták, hogy a
sztauroó-hoz hasonlóan ennek a szónak is több jelentése
van. Jelentését pedig nem a szófejtés vagy a szótári alapje-
lentés, hanem a szóhasználat határozza meg, akár a kivég-
zés valamelyik konkrét formájára utalnak vele, akár átvitt
értelemben használják, mint ebben a mondatban is.A NWT
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(1��4) mégis az impale (afresh) = (ismét) karóba húz, fel-
nyársal igével fordított, amit a magyar ÚVF (2��3) készí-
tői sem mertek bevállalni: „újra oszlopra feszítik”. Végül a
NWT 2�13-as revíziójában ezt találjuk: nail … to the stake
again = „újra cölöphöz / oszlophoz szegezik”. Kol 2:14 „...
a ... minket terhelő adóslevelet ... odaszegezve a keresztfára.”
A proszéloó ige jelentése az ógörög nagyszótár (�1�. oldal)
szerint: (1) odaszögez, hozzáerősít valamihez, keresztre fe-
szít (2) beszögez. Az újszövetségi görög szótár (�2�. oldal)
szerint: odaszegez, felszögez; a szótő a hélosz = szeg.A szó-
használat egyértelműen Krisztus kivégzési módjára utal:
nem csupán odakötözték, hanem oda is szegezték. ApCsel
2:23 „...a törvénytelenek keze által feltűzve megöltétek.”
(ford. Sz.A.) A proszpégnümi ige jelentése az ógörög nagy-
szótár (�1�. oldal) szerint: (1) hozzáerősít (2) keresztre fe-
szít (az Újszövetségben).Az újszövetségi görög szótár (�32.
oldal) szerint: odaszegez, odaerősít, felszegez, keresztre fe-
szít; a szótő a pégnümi = beleszúr, beledöf, feltűz, kitűz, fel-
szúr stb. Ez is Jézus felszögezésére utal. Összefoglalva meg-
állapíthatjuk, hogy e szavak vagy nem utalnak a kivégzési
eszköz alakjára, mert bármilyen alakúra utalhatnak (xülon),
vagy nincs jelentősége a szófejtésnek (sztaurosz), mert a
tárgy és a kifejezés ismert kortárs használati módja számít.

Egyszerűen nem felel meg történelmi ismereteinknek az
Őrtorony Társulat azon állítása, hogy a kereszt egy pogány
szimbólum átvétele lett volna valamikor Constantinus ide-
jében. A keresztények számára Krisztus keresztjének sosem
volt „pogány” jelentősége, ahogy napjaikban sem. Ez az
egész csak az Őrtorony Társulatnak fontos, és neki csak
azért, hogy olvasói számára a keresztény egyházak tanítá-
sainak „pogány” eredetét bizonyítsa.”
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Nos, ennyit idéztem tehát az egyébként nagyon érdekes és
alapos dolgozatból, amelyből számomra világosan kiderül,
hogy Krisztus megfeszítése nem történhetett egy szál karón
vagy oszlopon.Ám kiderül az is, hogy mekkora hatással van
a kereszténység agymosó tevékenysége még igen pallérozott
elméjű emberek tudatára is. Azt írja a szerző, hogy „a ke-
resztények számára Krisztus keresztjének sosem volt „po-
gány” jelentősége, ahogy napjaikban sem.” Elképesztő ez a
szellemi vakság. A dolog lényege tökéletesen rejtve maradt
előtte. Mert ki a manót érdekel, hogy a megvezetett keresz-
tény ember mit hisz vagy gondol a keresztről? Attól az még
kereszt könyörgöm! Attól, mert valaki szerint a fekália illa-
tos – még ha ezt sokan is állítják – az attól még büdös ürü-
lék marad. Lehet csókolgatni, simogatni, tisztelni, újraértel-
mezni, de az attól még az marad, ami mindig is volt.
Értelmezzük át a bitófát! Ezután minden újszülöttnek ha-
zudjuk azt, hogy ez a szeretet jelképe és nézzük meg a hatást!
Két generáció múlva az egész világ tele lesz bitófákkal. Szob-
rokkal, tetoválásokkal, festményekkel, stb. Lesz bitófa egyház,
bitófa szeretetszolgálat, bitófa alapítvány, stb. Ez az agymo-
sás mintapéldája! Mint látszik, szépen működik a dolog.
Önmagában az a kijelentés, illetve annak a gyakorlatnak az
elfogadása, hogy egy állítólag Krisztust, a Mennyei Atyát tisz-
telő vallás bármiféle szimbólumot használjon, mi több, azt
pogány kultúráktól vegye át csak azért, mert emlékezteti őt
valamire, nézetem szerint ez maga a szellemi katasztrófa. Ezt
elfogadni egyenértékű annak elismerésével, hogy 1. vagy
nem ismerem a szent iratok tartalmát, 2. vagy ismerem de
nem fogadom el, 3. vagy pedig ismerem, de képtelen vagyok
annak helyes értelmezésére. Egyéb lehetőség nincs. A kato-
likus egyház a katekizmusában nyíltan elismeri, hogy a Bib-
lia, illetve annak tanításai csupán egyik oszlopa az egyház ta-
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nainak, hiszen egy másik, legalább ilyen fontos alapkövének,
támaszának jelenti ki a (szent)hagyomány tiszteletét is,
amelyről a Szentírásban egyetlen szó nincs. Ettől a pillanat-
tól kezdve pedig kijelenthető, hogy a nevezett egyház (a
nagy parázna) – bár sunyi módon –,de egyértelműen szem-
behelyezkedik az Isten beszédével. További egyenes követ-
keztetés pedig, hogy amely egyház vagy hívő ettől kezdve a
legkisebb mértékben is közösséget vállal a nagy parázna
katolikus hordával, az ennek okán értelemszerűen maga is
hasonló gondolkodást és viselkedést, szellemi közösséget
követ azzal. Ugyanígy szembe helyezkedik az Isten beszé-
dével, Krisztus tanításaival, az apostoli és szellemi egyházzal,
így a nagy parázna egy leányává válik a sok közül. Ezért
mondtam és állítom azt, hogy minden ami keresztény az
rossz. És pont. Nincs kivétel. Hiszen a katolikusokra kije-
lenteni, hogy ők nem keresztények, igen nehezen igazolható
állítás lenne. Ha valami keresztény, akkor a katolikus egyház
az. Hiszen ők találták ki magát a fogalmat is. Így ha bármi-
féle, a legcsekélyebb közös vonás is tetten érhető egy közös-
ség és a nagy parázna között, akkor tudható, hogy jelen van
ott is a rothadás.A rothadás, amelynek ma összefogás, öku-
menizmus a neve. Ezt a tényt nem meglátni, felfogni olyan
mértékű szellemi vakságra utal, amellyel nem lehet mit kez-
deni. Ez annyira világos és nyilvánvaló helyzet, hogy aki ezt
nem fogja fel, az nagyon nagy bajban van. Csak és kizárólag
Isten segíthet rajta – mint bárki egyében is –,ember erre kép-
telen. Persze ahhoz, hogy a nagy parázna lebukjon, elen-
gedhetetlen a Biblia ismerete. Aki azt nem olvassa, az nem
ismeri Isten kijelentéseit – hisz sokan, akik olvasták vagy ol-
vassák a Bibliát, még azok sem –,de tudjuk, hogy a Biblia sze-
retetét és megértését is kizárólag az Úr képes megadni az em-
bernek. Erről tehát ennyit.
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Most térjünk vissza röviden néhány kereszt szimbólum
verzióhoz, elsőként a tau kereszthez, amely valójában nem
is kereszt, és amelyen jó eséllyel az Urat is megfeszítették.
Ennek az alkalmazása lényegesen egyszerűbb volt, mint a
latin kereszté, hiszen itt nem kellett törődni a vízszintes ke-
resztszár stabil rögzítésének problémájával. Itt ez egysze-
rűen felkerült az oszlop tetejére, ahol sokkal gyorsabban és
egyszerűbben rögzíthető volt, mintha ugyanezt az oszlop
kétharmadának magasságában kellett volna megoldani. Itt
a teher gyakorlatilag teljesen a függőleges oszlopra nehe-
zedett, csupán az egyensúlyt kellett megtartani a vízszin-
tes szár esetében.Az elítélt a vízszintes fát cipelte, majd egy-
szerűen feltették őt a már álló függőleges oszlop tetejére. Így
mindig csak ezt kellett cserélni, ha az előző hulla már le-
rohadt a feszületről. Hiszen gondoljunk bele, ugyan Krisz-
tus kivégzésénél csupán hárman voltak az áldozatok, de
számos esetben ezrével alkalmazták ugyanezt a rómaiak.A
tau kereszt még azért is érdekes számunkra, amiért az
egyiptomi kereszt elnevezést elnyerte. Ez az az ősi szim-
bólum, ami az ókori Egyiptom egyik legfontosabb jelképe,
állítólag Ozirisz és Ízisz szimbólumát egyesítette, a Föld és
az Ég egységét jelképezte. Erre került fel a hurok,-egyes el-
képzelések szerint csupán fogóként, mint egy szatyor füle
– amelyből így alakult ki az ankh. Ez az elképzelés onnan
ered, hogy számos egyiptomi rajzon, véseten így tartják
kézben ezt a tárgyat.A továbbiakban már csak néhány for-
májára térünk ki ezen ősi szimbólumnak, hiszen mára
annyi formáját ismerjük, hogy jelen írást keresztismereti le-
xikonná duzzaszthatnánk velük, amely nem célunk. Kö-
vetkezzék tehát a sztaurosz, illetve az úgynevezett görög ke-
reszt, amely minden keresztek öreganyja nézetem szerint.
Ez a legegyszerűbb keresztforma, maga A kereszt. Két
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egyenlő hosszúságú egyenes keresztezi itt egymást közé-
pen, egy függőleges és egy vízszintes szárban megjelenve.
Ez a kereszt körbe, kockába írható, minden szára egyenlő
hosszúságú. Ezt láthatjuk például a vöröskereszt logón pi-
ros színben. Mint említettem, az ilyen jellegű kereszt már
feltűnt Nimród idejében, így ez a legegyszerűbb kereszt-
forma valószínűsíthetően az óvilág kulturális örökségé-
nek része. Hogy valóban ne a részletekben vesszünk el, a
következőkben már csupán egyetlen keresztverzióval fog-
lalkoznék konkrétan, ez pedig a kettős kereszt, amely a sa-
ját portánkon belül is oly népszerű és gyakran ábrázolt
szimbólum, és amely feltűnik könyvünk borítóján is, Krisz-
tus keresztje mögött. De nézzük csak hazánk címerét, vagy
minden második katolikus templom tetejét, találkozni fo-
gunk ezzel az ugyancsak pogány szimbólummal. Bár, mint
gyakorlatilag minden társával egyetemben, itt sincs va-
lódi bizonyíték sem az eredetére, sem a jelentésére vonat-
kozóan, ám az bizton kijelenthető, hogy pogány, hiszen
minden szimbólum kivétel nélkül az. Vannak hozzá kap-
csolódó nézetek, amelyeket többen, és vannak, amelyeket
kevesebben támogatnak, de valójában minden ezzel, ezek-
kel kapcsolatos magyarázat csupán teória, feltételezés. Így
ír erről a wiki: „A kettős kereszt olyan latin kereszt, mely-
nek két vízszintes szára van. A bizánci birodalomban a �.
században jelent meg, ahol nemcsak vallási, hanem első-
sorban politikai jelvényként használták. Rendkívüli módon
el volt terjedve a vallási tárgyakon, fegyvereken, az érmé-
ken, a ruhákon, a személyi pecséteken, a katonáktól a mű-
velt rétegekig, a diplomatákig és egyházi személyekig. A
szokványos kettős keresztnél a felső vízszintes szár rövi-
debb, mint az alsó. Ezt a Jézus keresztjére erősített táblával
szokták magyarázni, melynek felirata az I.N.R.I. (Iesus Na-
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zarenus Rex Iudaeorum; Názáreti Jézus, a zsidók királya)
rövidítés, de ezt a feltevést semmi sem igazolja.A kettős ke-
reszt az egyházi heraldikában eredetileg a pátriárkákat,
majd az érsekeket illette meg. A ferde lábtartóval kiegészí-
tett változata az ortodox kereszt a keleti egyház szimbó-
luma. A hármas kereszt a pápaság szimbóluma. A kettős
kereszt a magyar címer egyik meghatározó eleme, mely
Magyarországról széles körben elterjedt az egész nyugat-
és kelet-európai címerhasználatban. A kettős-kereszt idő-
számításunk előtt (kb. 1��� körül) vált először szimbó-
lummá; alsó- és felső- Egyiptom egyesülését jelképezve.
Mások szerint a test, szellem, ész hármasát jelképezi. Ezt ké-
sőbb elfeledték, és keresztény jelképként kezdték használni.
Megint mások a rovás betűk alapján a szeretet, és Isten egy
utalást látják benne.” Eddig az idézet. Mindent egybevetve
tehát azt láthatjuk, hogy mint szinte minden területén a vi-
lágnak, itt is óriási a káosz, és az egymásnak akár szögesen
ellentmondó a káoszt megmagyarázni kívánó elméletek
száma is. Hihetetlen és elképesztő mennyiségű és formájú
keresztábrázolást eredményezett az az evolúció, amely e
szimbólum újvilági (értsd: özönvíz utáni) létezését jelle-
mezte. Az egyszerű görög keresztből végül olyan torzszü-
lemények is kialakultak, mint például a másfél ágú ke-
reszt-kereszt alakú félággal, másfél ágú kereszt-mankós
(tau) félággal, vagy a két és fél ágú talpaskereszt. De legyen
ez bármilyen széles körben és formában használt szimbó-
lum is, minden józan és Bibliát ismerő ember számára tö-
kéletesen világos kell, hogy legyen az a tény, hogy e pogány
szimbólum – mint minden szimbólum – használata töké-
letesen idegen a Biblia Istenétől, Megváltó Krisztusunktól.
Most pedig vessünk néhány pillantást a revideált Károliban
olvasható kereszt szót tartalmazó idézetekre! Elképzelhető,
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hogy ez a vizsgálat egyes olvasóim számára túlzásnak,
szükségtelen szőrszálhasogatásnak tűnik, de ne feledd ked-
ves olvasóm! Az ördög mindig a részletekben bújik meg. Il-
letve ott is. Mindazonáltal nem véletlenül jutott eszembe az,
hogy megvizsgáljam e kérdéskört, fogadd el ezt tőlem. Hi-
szen a tudat alatt ható manipuláció egyik legegyszerűbb és
egyben leginkább hatékony eszköze a mantra. Ha egy szót
sokat ismételsz, teljesen mindegy, milyen kontextusban,
akkor az előbb-utóbb bevésődik az elmédbe. Tudod: is-
métlés a tudás anyja. Erről van itt szó. Jel.3:� Károli:

„Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott
ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van,
és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az

én nevemet.”

Tehát mi élünk a lehetőséggel, és betekintünk azon a nyi-
tott ajtón, amelyet az Úr tárt szélesre nekünk, és amelyet
senki be nem zárhat! Senki, tehát sátán sem. Most azt
egyelőre ne feszegessük, hogy ha lenne sátánnak szabad
akarata, akkor bezárná-e ezt az ajtót? Ennek eldöntését itt
most rád bízom kedves olvasóm. Most tehát tegyük a dol-
gunkat és haladjunk tovább a keskeny úton! És, mivel mi
alaposak vagyunk, így nem csak direktben vizsgáljuk meg
a kereszt szó előfordulását, hanem még azokat a szavakat
is megnézzük, ahol szótőként vagy egy összetett szó része-
ként bukkan fel Károliban a kereszt szó mint például a ke-
resztül, keresztútnál szavak esetében. Nézzük tehát a pél-
dákat! Bír.1�:�

„És ezek szorongatták és nyomorgatták az Izráel fiait attól
az évtől fogva tizennyolcz esztendőn keresztül, Izráelnek
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minden fiait a kik a Jordánon túl valának az Emoreusok-
nak földén, mely Gileádban van.”

A zsidó írás ezt így hozza:

„Összetörték és zsarolták Izraél fiait abban az évben –
tizennyolcz éven át – mind az Izraél fiait, kik a Jordánon

túl, a Gileádban levő emóri országban voltak.”

Septuaginta a Szent István Társulat szerint:

„Ezek sanyargatták és elnyomták Izrael fiait ettől az évtől
kezdve tizennyolc esztendőn át, Izrael minden fiát, aki az

amoriták földjén, Gileádban lakott”

A keresztül szó használatában itt a neovulgáta volt part-
ner. A következő ószövetségi példák esetében csupán be-
mutatom a szóban forgó igerészeket, hiszen gyakorlatilag
az összes esetében érvényes a fenti összehasonlítás. Ennek
a jelentősége alább következik.1Sám.14:4

„A szorosok között pedig, melyeken keresztül akara menni
Jonathán a Filiszteusok előőrséhez, volt egy hegyes kőszikla

innen, és volt egy hegyes kőszikla túlfelől. Az egyiknek
Boczécz, a másiknak pedig Sené volt a neve.”

1Sám.31:4

„És monda Saul az ő fegyverhordozójának: Húzd ki
kardodat, és szúrj keresztül azzal engem, hogy valami

módon reám ne jőjjenek e körülmetéletlenek, és keresztül-
szúrjanak engemet és gúnyt űzzenek belőlem. De fegyver-
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hordozója nem akará, mert nagyon félt. Akkor Saul vevé
a kardot és belébocsátkozék.”

2Sám.23:1�

„Akkor a három vitéz keresztül tört a Filiszteusok táborán,
és merítének vizet a bethlehemi kútból, mely a kapu előtt
van, és elhozván, vivék Dávidnak. Ő azonban nem akará

meginni, hanem kiönté azt az Úrnak.”

2Kir.3:2�

„Látván pedig a Moáb királya, hogy legyőzettetik a viadal-
ban, maga mellé vett hétszáz fegyverfogó férfiút, hogy

keresztül törjenek az Edom királyához; de nem bírtak.”

1Krónika 11:1� Károli:

„Akkor keresztülvágták magokat hárman a Filiszteusok
táborán, és vizet merítének a Bethlehem forrásából, mely

a kapu előtt vala és felvivék, és menének Dávidhoz; de
Dávid nem akara inni, hanem kitölté azt az Úrnak.”

IMIT (zsidó):

„Erre áttörtek hárman a filiszteusok táborán és vizet me-
rítettek Bét-Léchem kútjából, mely a kapuban van; vették
és elhozták Dávidhoz, de Dávid nem akarta meginni, ha-

nem kiöntötte azt az Örökkévalónak”

KJV:
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„And the three brake through the host of the Philistines,
and drew water out of the well of Beth–lehem, that [was]
by the gate, and took [it], and brought [it] to David: but
David would not drink [of] it, but poured it out to the

Lord,”

Itt azért hozok összevetést, mert a King James verzió
meglehetősen sajátságosra sikeredett. Érdekes ez a fékezős
téma a KJV-ben, de fogjuk fel nyomdahibának a dolgot.
Ugye helyesen írva ez break through lenne, amely egyér-
telműen „áttörni”-t jelent és nem keresztülvágni-t. Ugye ha
ez az eset csupán egy-egy esetben fordulna elő, tekinthet-
nénk véletlennek a dolgot (ha létezne a véletlen), de ez a
Károli esetében teljesen tudatos és folyamatos törekvés.
Gyakorlatilag egyetlen alkalmat sem mulaszt el, hagy ki,
hogy ne éljen ezzel a manipulációs lehetőséggel mint azt
alább is látni fogjuk. De nézzük meg itt is a Septuagintát is
ugyancsak a Szent István Társulat adaptációjában. Meg-
jegyzem itt is a neovulgáta partner a Károli-féle igeértel-
mezésben. Tehát 1Krón.11:1� SZIT:

„Ők hárman áttörtek a filiszteusok táborán, vizet merítet-
tek a Betlehem kapujánál levő kútból, és elvitték Dávidnak.

Dávid azonban nem akarta meginni, hanem kiöntötte
áldozatul az Úrnak”

Énekek éneke 2:� Károli

Hasonlatos az én szerelmesem az őzhöz, vagy a szarvasok-
nak fiához. Ímé, ott áll a mi falunkon túl, néz az ablakon

keresztül, tekintget a rostélyokon keresztül,
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IMIT (zsidó írás szerint):

„Hasonlít barátom a szarvashoz vagy az őzök gidájához;
ímhol áll házfalunk mögött, betekint az ablakon át,

bepillant a rácson át.”

Ésaiás 3�:� Károli

„Jövendölés dél barma ellen: A nyomor és szorongatás
földén keresztül, a honnan nőstény és hím oroszlán és

viperák és szárnyas sárkányok jőnek ki; viszik szamárcsi-
kók hátán gazdagságukat, és a tevéknek púpján kincsöket a

népnek, a mely pedig nem használ.”

Itt csak csendben, halkan kérdezném, hogy vajon mit ér-
tett Ésaiás „szárnyas sárkányok” alatt? A zsidók ezt „repülő
kígyónak”, a KJV pedig „fiery flying serpent” tüzes repülő
kígyónak hozza, ami még cifrább. Talán mesekönyvből
vették. Vagy létezett ilyen állat... (Csendes vizeken)

Jeremiás �:� Érdekes módon itt a számozás eltér a Ká-
roli és egyes írások között, mert a Károli és például a KJV
is a �:1 alatt azt hozza, ami a többieknél a �:23, ezért ese-
tükben ugrik egyet a versszámozás.A lényeg azonban nem
ez.A lényeg a fordítás. Ez a szakasz a zsidók szerint így néz
ki (náluk ugye ez a Jer.�:�)

„A hegyek fölött hangoztatok sírást és jajgatást és a puszta
tanyái fölött gyászdalt, mert elpusztultak, úgy, hogy ember

ott nem jár, és nem hallják a nyájnak hangját; az ég
madarától a vadig, elköltöztek, tovamentek.”
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KJV:

„For the mountains will I take up a weeping and wailing,
and for the habitations of the wilderness a lamentation,

because they are burned up, so that none can pass through
[them]; neither can [men] hear the voice of the cattle; both
the fowl of the heavens and the beast are fled; they are gone”

Károli (szerint �:1�)

„A hegyeken sírást és zokogást támasztok, és a pusztai
ligetekben gyászéneket; mert kiégnek úgy, hogy senki se

megy keresztül rajtuk, és nem hallják a nyájak bégetését;
az ég madaraitól fogva a barmokig minden elköltözik és

elmenekül.”

És a Septuaginta most a neovulgáta szerint:

„A hegyek miatt sírásba és gyászénekbe kezdek, és a puszta
legelői miatt siratódalba, mert fölperzselődtek, senki sem

jár arra, és nem hallják nyájnak hangját; az ég madaraitól
az állatokig, elbujdostak, elmentek”

Itt tehát a Károli ismét csak magára maradt a magyar
fordítások esetében a keresztül szó használatával. Ezzel az
átszámozással egyébként még nehezebb lesz az összevetés
más verziókkal. Sikerült még egy akadályt odagördíteni a
vizsgálódó tekintetek elé. Tapasztalatból mondom, ha az
ember nem csak egy-két verset vet össze, mondjuk úgy �-
� verzió esetében, plusz a görög írással, akkor ez meglehe-
tősen megterhelő szellemi munkává válik. Legalábbis szá-
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momra :) A következő idézet is érdekes, megérdemli az ösz-
szevetést. Ezékiel 1�:2� Károli:

És minden keresztútnál megépítéd magaslatodat, s útála-
tossá tevéd szépségedet, és kétfelé vetéd lábaidat minden

melletted elmenőnek, és sokasítád paráznaságodat.

KJV

„Thou hast built thy high place at every head of the way,
and hast made thy beauty to be abhorred, and hast opened

thy feet to every one that passed by, and multiplied thy
whoredoms.”

Szent István Társulat:

„Minden utca bejáratánál magaslati helyet csináltál
magadnak, hogy ott sárba tipord szépségedet és odaadd

testedet minden jöttmentnek, és megsokszoroztad parázna-
ságaidat.”

Neovulgáta:

„Minden utcasarkon felépítetted magaslatodat, és utála-
tossá tetted ékességedet; széttártad lábadat minden arra

menőnek és megsokasítottad paráznaságaidat.”

A Septuagintában itt a ἀρχῆς, azaz kezdet szó szerepel,
tehát szó nincs keresztútról. Ezékiel 1�:31 dettó. Itt ugyan-
csak a fenti görög szó szerepel az írásban, ám a Károli sze-
rint így helyes az ige:

„Hogy állítál magadnak fedelet minden keresztúton, és
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magaslatokat csinálál minden utczán, de nem voltál olyan,
mint a rima, kicsibe véve a bért.”

És Ezékiel 34:2�

„A mező fája megadja gyümölcsét s a föld megadja termé-
sét, és lesznek földjökön bátorságosan, és megtudják, hogy

én vagyok az Úr, mikor eltöröm jármok keresztfáit, és
kimentem őket azok kezéből, kik őket szolgáltatják.”

Hogy ezt honnan szedték, az már szinte talány. Kár,
hogy megválaszoltam korábban. Itt még a neovulgáta ki-
adóinak sem jutott eszébe „keresztfát” írni. Elképesztő! A
neovulgáta így hozza ezt a részt:

„A mező fája meghozza majd gyümölcsét, a föld meghozza
termését, és félelem nélkül laknak majd országukban. És

megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor majd összetöröm
igájuk láncait, és kiszabadítom őket zsarnokaik kezéből.”

A KJV ezt adja itt: „I have broken the bands of their
yoke”, de jellemzően mindenki beéri az igájukat, vagy
maximum „igájuk fáját” fordítással. Ez egyedül a Károli-
nak volt kevés. Most pedig rátérünk az Újszövetségi
írásra, azon belül is különösképpen Máté evangéliumára,
hiszen az nem egyéb, mint maga a keresztözön, kereszt-
áradat.

Máté3:1
„Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, a ki

prédikál vala Júdea pusztájában.”
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Máté 3:�
„És megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében,

vallást tevén az ő bűneikről.”

Máté 3:�
„Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül

sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek,
monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett
meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától

megmeneküljetek?”

Máté 3:11
„Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki

utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem
vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd

titeket.”

Máté 3:13
„Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki

utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem
vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd

titeket.”

Máté3:14
„János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nékem kell

általad megkeresztelkednem, és te jősz én hozzám?”

Máté.3:1�
„És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és
ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek

Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani.”
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Máté 1�:3�
„És a ki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ

engem, nem méltó én hozzám.”
Máté 11:11

„Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között
nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de a ki

legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál.”

Máté 11:12
„A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig

erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakosko-
dók ragadják el azt.”

14:2
„És monda szolgáinak: Ez ama Keresztelő János; ő támadt

fel a halálból, és azért működnek benne az erők.”

14:�
„A leány pedig, anyja rábeszélésére, monda: Add ide nékem

egy tálban a Keresztelő János fejét.”

1�:14
„Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak,

mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek
a próféták közül.”

1�:24
„Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni

akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő
keresztjét, és kövessen engem.”
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1�:13
„Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő János-

ról szóla nékik”.

2�:1�
„És a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják és meg-

ostorozzák és keresztre feszítsék; de
harmadnap feltámad.”

Itt kicsit megszakítanám a kereszt-cunamit ama meg-
jegyzés kedvéért, mely szerint a keresztelő szó helyett a gö-
rög szövegben minden esetben a bemerítő – βαπτιστοῦ –
szó szerepel. Ugyanígy ahol Károlinál a kereszt szó szere-
pel (pl.1�:24), ott a görög σταυρὸν, feszület szót találjuk.
Ám például a 2�:1� esetében, ahol a Károli „keresztre fe-
szítést” hoz, a görögben a σταυρῶσαι (megfeszít) szót ta-
láljuk, szó nincs keresztről sehol még véletlenül sem. És jöj-
jön most nagy „kedvencem” a Máté 2�:22-23, ahol a Károli
hősi eposzba illő költészetet vállalt fel a hívek hű tájékoz-
tatása irányában érzett ellenállhatatlan késztetése okán.
Íme:

„Jézus pedig felelvén, monda: Nem tudjátok, mit kértek.
Megihatjátok-é a pohárt, a melyet én megiszom? és megke-

resztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, a melylyel én
megkeresztelkedem? Mondának néki: Meg. És monda né-
kik: Az én poharamat megiszszátok ugyan, és a keresztség-
gel, a melylyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek;

de az én jobb és balkezem felől való ülést nem az én dol-
gom megadni, hanem azoké lesz az, a kiknek az én Atyám

elkészítette.”
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Na most ez, valóban a pofátlanság magasiskolája. Eny-
nyire hülyének nézni a híveket – egyébiránt sajnos joggal,
hiszen ma is ez a legnépszerűbb magyar Biblia – valóban
gigászi modortalanság, de sátánnak semmi sem elég mo-
csadék, ha lehet, akkor mindenképpen rátesz még egy la-
páttal. Ezt, amit a revideált Károli itt behúzott, konkrétan
senki, még a neovulgáta sem vállalta be. De ez az eset
egyáltalán nem egyedi a Károli esetében. Íme egy újabb
példa, ha már a költészetnél tartunk. Itt ismét csak élen jár
a Károli, mi több, magányos úttörője e tevékenységnek, hi-
szen a következő 1Péter 4:14-ben olvasható kiegészítést, il-
letve toldalékot is kizárólag ebben a fordításban lelhetjük
fel. Íme:

„Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket;
mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek

Lelke, a mit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek
azt.”

És Csiánál ugyanez helyesen:

„Ha a Krisztus nevéért szidalmat kaptok, boldogok
vagytok, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és

Istennek Szelleme.”

A görög szövegben nyoma sincs a Károliban olvasható
„a mit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.” tol-
daléknak. Ezt ismét kizárólag a Károli húzta be, – mondom
– még a katolikus írás sem hozza ezt. Ez tényleg minden-
nek a teteje. Nem, hogy átírja, meghamisítja, de még hozzá
is told, költ a Szentíráshoz. Ezek figyelembevételével való-
ban tényszerűen kijelenthető, hogy van a Biblia, meg van
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a revideált Károli. A kettő gyakran nagyon nem egy. Visz-
szatérve a Máté 2�:22-23 szakaszra, íme ugyanez helyesen
Csia Lajos szerint a görög szöveg alapján.

„Jézus azonban ezt válaszolta neki: „Nem tudjátok, mit
kértek! Vajon képesek vagytok kiinni azt a poharat, melyet
nekem kell kiinnom?” – „Képesek vagyunk” – felelték. Mire
ő ezt mondta nekik: „Poharamból ugyan inni fogtok, de a
jobb –, vagy baloldalamon való ülést nem az én dolgom
megadni, hanem azoké lesz, akiknek Atyám elkészítette.”

Ahogyan a görög szövegben sem, Csiánál (és a többi for-
dításban) sem szerepel egyetlen esetben sem itt a kereszt
szó, vagy szótő, míg a Károliban hatszor olvasható ugyan-
ezen szakaszban. Ez tehát valóban a botrány kategória!
Erre mondtam egy korábbi írásomban, hogy ezt a művet,
förmedvényt esetenként csúfság Szentírásnak nevezni. Hi-
szen semmiképpen sem lehet hiteles evangéliumnak ne-
vezni egy olyan művet, amely számos esetben él mind ki-
egészítéssel azaz hozzátoldással, amelyet az Úr szigorúan
tiltott (Jelenések 22:1�-1�-ben Károli),

„Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófé-
tálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá
tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra; És ha
valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten

annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és
azokból, a mik e könyvben megírattak.”

mind átírással, átfogalmazással. A revideált Károli for-
dítás pedig iskolapéldája ennek a tevékenységnek, amely
nem más, mint szimpla Biblia hamisítás. Visszatérve a
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Máté 2�:22-23 toldalékára annak ellenére, hogy sem a ka-
tolikus neovulgátában, sem a Szent István Társulatnál, a Bé-
kés-Dalosnál, a Magyar Biblia Társulat új fordításában,
sem Csia Lajos fordításában nem szerepel e szakasz, egyéb-
ként helyesen, hiszen a görög szövegben itt nyoma sincs a
Károliban szereplő szövegnek, de például Vida Sándor új-
szövetség fordításában – aki ugyancsak görögből fordított
–részben, vagy a King James verzióban teljes egészében
ugyancsak szerepel a vitatott plusz szakasz, de az egyébként
helyes, bemerítés kifejezéssel. Íme:

„azt válaszolta Jézus (ezt mondta): nem tudjátok, mit kér-
tek. Képesek vagytok e kiinni a poharat, amelyet én fogok
inni? mondták neki: képesek vagyunk. Mondta nekik: poh-
aramat ugyan kiisszátok (és a bemerítéssel bemerítkeztek,

amellyel én bemerítkezem), de hogy a jobb és baloldalamra
üljetek, nem az én dolgom megadni, hanem ez azoké, akik-

nek Atyám elkészítette.”

Nem tudom tehát, hogy honnan vették a toldást, hiszen
az általam, és a legtöbb fordító által ismert vagy elismert
görög szöveg ezt nem hozza. Lehetséges, hogy létezik va-
lamiféle forrás, ahonnan e művek fordítói merítettek, ám én
azt nem ismerem. Ettől függetlenül a Károli-féle kereszt-
keresztelés özön, kizárólag az említett fordításra jellemző.
De nézzük tovább e művet! Máté 21:2�

„A János keresztsége honnan vala? Mennyből-é, vagy
emberektől? Azok pedig tanakodnak vala magukban,

mondván: Ha azt mondjuk: mennyből, azt mondja majd
nékünk: Miért nem hittetek tehát néki?”
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Csia Lajos szerint:

„János bemerítése honnan eredt? Mennyből-e, vagy
emberektől?” Azok fontolgatni kezdték magukban: „Ha így
szólunk: Mennyből, azt mondja majd nekünk: Miért nem

hittetek hát neki?”

Vida Sándor szerint:

„A János bemerítése honnan volt: az égből vagy emberek-
től? Azok magukban így tanakodtak (ezt mondták):”

A görög írásban itt is a βάπτισμα (báptizma) bemerí-
tés szó szerepel. Következzék a Máté 22:�

„Menjetek azért a keresztútakra, és a kiket csak találtok,
hívjátok be a menyegzőbe.”

Ugyanez a neovulgátában ekképpen áll:

„Menjetek hát ki a bekötő utakra, s akit csak találtok, hív-
játok a menyegzőre.”

Van itt a fordításokban főút, országút, útkereszteződés,
bekötőút ám a görögben ez szerepel: διεξόδους, e szó de-
finícióit a katolikus szószedet így hozza: 1) kijárat, kiút; 1a)
keresztút; 1b) országhatár, míg az online fordító nyílásként,
kiútként definiálja. Ezt a szakaszt mondjuk Vida sem bízza
a véletlenre, nála így fest a szóban forgó igeszakasz:

„Menjetek hát a keresztutakra (az (út)kereszteződésekre) és
akiket csak találtok, hívjátok be a lakodalomba,”
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Meg is magyarázza, mint általában (ez igen jellemző az
ő verziójára), hogy mit hogyan értsen az olvasó. Ám Vida
fordításának van egy igen figyelemreméltó sajátossága,
amely kifejezetten az Ő újszövetségi fordítására jellemző.
Máté 1�:3�-ban, a Lukács �:23-ban, a Lukács 23:�-ban, Já-
nos 1�:�-ban Vida ezeket hozza:

„Aki nem veszi föl keresztjét (kínkaróját) és nem követ
engem, nem méltó hozzám.”

„így szólt pedig mindenkihez: ha valaki utánam akar jönni,
tagadja meg magát, és naponként vegye vállára a keresztjét

(kínkaróját), és kövessen engem,”

„és amint elvezették (Őt), megfogtak egy bizonyos
cirénei Simont, aki éppen a mezőről jött, és vállára tették

a keresztet (kínkarót), hogy vigye Jézus után”

„Amikor tehát meglátták Őt a főpapok és a parancsvégre-
hajtó szolgák, kiáltoztak, ezt mondták: feszítsd keresztre,
feszítsd keresztre (kínkaróra vele)! Pilátus így szólt nekik:
vigyétek el és feszítsétek (húzzátok kínkaróra) ti, mert én

nem találok benne vádokot,”

Majd ugyancsak Vidánál a János 1�:1�-2� így fest:

„De azok azt ordítozták: vidd el, vidd el, feszítsd keresztre
Őt! Ezt mondta nekik Pilátus: a ti királyotokat feszítsem
keresztre (húzzam kínkaróra)? Ezt válaszolták a főpapok:
nem királyunk van, hanem császárunk! Ekkor átadta Őt
nekik, azért, hogy keresztre feszítsék (kínkaróra húzzák).

Átvették tehát Jézust. Ő pedig maga vitte a keresztjét
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(a kínkarót).Elérkezett az úgynevezett Koponyahelyre,
amelyet héberül Golgothának hívnak, ahol Őt keresztre

feszítették (kínkaróra húzták) és Vele másik kettőt, kétfelől,
középen pedig Jézust. Pilátus pedig feliratot is írt és feltette

a keresztre (kínkaróra). Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI
JÉZUS A ZSIDÓK KIRÁLYA. Ezt a feliratot pedig sokan

olvasták a zsidók közül, mivel közel volt a városhoz a hely,
ahol keresztre feszítették (kínkaróra húzták) Jézust és

héberül, latinul, görögül volt írva,”

Igen figyelemre méltó, hogy e fordító számos esetben,
összesen 3� esetben szükségesnek érezte a „Jehovák” által
is preferált „kínkaró” megnevezés feltüntetését a kereszt szó
mellé, ám számos helyen egyáltalán nem.Az is érdekes nála,
hogy egyszer a kínkarót hozza alapértelmezésként a kereszt
szót téve e mögé zárójelbe, míg máshol éppen fordítva áll
a dolog. Efézus 2:1�, majd Zsid. 12:2 Vida:

„és megbékéltesse a kettőt egy test(ület)ben az Istennel
a kínkaró (kereszt) által, megölte az ellenségeskedést saját
magában,” „nézzünk oda a hit(hűség) elkezdőjére és bevég-
zőjére. Jézusra, aki az előtte fekvő öröm helyett elszenvedte
a keresztet (kínkarót), a gyalázattal nem törődött és az Is-

ten trónjának jobbján leült,”

Folytassuk a Máté 2�:32-vel Károli szerint:

„Kifelé menve pedig találkozának egy czirénei emberrel,
a kit Simonnak hívnak vala; ezt kényszeríték, hogy vigye az

ő keresztjét.”

A görög szövegben itt a σταυρὸν (fon. sztavroni) szó sze-
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repel, amelyet pl. a google fordító ismét csak kizárólag fe-
születként értelmez, ahogyan én is. Máté 2�:4�

„És ezt mondván: Te, ki lerontod a templomot és harmad-
napra fölépíted, szabadítsd meg magadat; ha Isten Fia

vagy, szállj le a keresztről!”

A görög szerint ez σταυροῦ (sztavro, sztauro) itt is ki-
zárólag a feszületet hozza míg a katolikusok ide kizárólag
a kereszt szót érezték helyesnek. Majd 2�:42, ahol azonos
a helyzet, mint a 2�:4� esetében.

„Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani.
Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és majd

hiszünk néki.”

Következzék most a csodálatra méltó Máté 2�:1�, ahol
egy mondatba sikerült két eget verő hazugságot beleplán-
tálni. Elsőként a keresztség, másodikként a hamis pogány
eredetű szentháromság tanát erősítendő. Íme:

„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket,
megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Lé-

leknek nevében,”

Ugyanez például Csia és Vida szerint:

„Menjetek el azért és tegyétek tanítványokká az összes
nemzeteket, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a

Szent Szellemnek nevében,”

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá (tanítsatok) min-
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den nemzetet, merítsétek be őket az Atya és a Fiú és a
Szent Szellem nevében,”

A görögben itt a βαπτίζοντες baptizodesz szó szerepel.
Itt még a katolikusok is annyira bajban voltak, hogy szó-
szedetükben elsőként kénytelenek voltak megadni a be-
merít igét, de utána azért gyorsan odatették a (meg) ke-
resztel definíciót is. Ennyit Máté írásáról, most következzék
egy idézet erejéig János evangéliuma. Ebből itt valóban csak
egyetlen részletet emelnék ki. Egy olyat, amely konkrétan
a feszület vagy kereszt esetre vonatkozik. Jn1�:1�-1� Károli:

„És emelvén az ő keresztfáját, méne az úgynevezett Kopo-
nya helyére, a melyet héberül Golgothának hívnak: A hol

megfeszíték őt, és ő vele más kettőt, egyfelől, és másfelől, kö-
zépen pedig Jézust. Pilátus pedig czímet is íra, és feltevé a

keresztfára. Ez vala pedig az írás: A NÁZÁRETI JÉZUS, A
ZSIDÓK KIRÁLYA.”

A görög írás itt is a σταυρὸν-σταυροῦ, azaz feszület szót
hozza, mint minden esetben. Ugye, mint feljebb megis-
merhettük, Vida itt hozza hatszor egymás után a kínkaró
meghatározást. Következzék az Ap.Csel.2:23 Károli szerint.

„Azt, a ki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből
adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel kereszt-

fára feszítve megölétek:”

Itt az a vicc, hogy egyedül a katolikus neovulgáta hozza
helyesen a görög szöveget, amelyben halovány nyoma sincs
a kereszt szónak. A görögben itt a προσπήγνυμι, azaz rög-
zít szó szerepel. Na most azt állítani, hogy a „rögzít” és a
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„keresztre feszít” rokonértelmű lenne, úgy vélem igazi nyel-
vészeti bravúr. Ettől függetlenül a magyar fordítások az egy
katolikus neovulgáta kivételével mind ezt teszik. Íme a ka-
tolikus, egyébként itt kifogástalan verzió:

„ezt az embert istentelenek keze által felszegezve megölté-
tek, miután Isten elhatározott terve és előretudása szerint

átadatott”

Ez az igerész azért ennél több szót is bőven érdemel, hi-
szen ha valaki elemző módon, odafigyelve elolvassa ezt, ak-
kor azt is jó eséllyel felismeri amiről a szent tehén című írá-
somban írtam részletesen. Konkrétan azt, hogy maga
Krisztus is „Isten elhatározott terve szerint átadatott”.
Felteszem a kérdést: van-e még kérdés? Persze tudom, aki
érti-érti, aki nem az nem. Nincs mit tenni. Ide kapcsoló-
dóan szeretném még felhívni a figyelmet arra a különös ta-
pasztalatomra, amellyel a „szakmabeliek” esetében szem-
besültem. Arra gondolok, hogy azok, akik esetenként
harminc, negyven éve tanítják, magyarázzák az igét, tanít-
ják a Bibliát, azok sem értenek egészen nyilvánvaló és le-
gelemibb dolgokat. Komolyan mondom, hogy én ezt va-
gyok képtelen felfogni. Tudom az okát, értem, hogy miért,
de annyira lenyűgöz a dolog, hogy képtelen vagyok napi-
rendre térni fölötte. Tehát ezek az emberek abban a hitben
élnek és tanítják tanítványaikat, hogy valóban folyik egy
nagy küzdelem az Úr és sátán között. Ezt hiszik. Döbbenet!
Itt a fenti ige: maga Krisztus is átadatott Isten terve szerint
azoknak, akik végül megfeszítették Őt. Számtalan helyen
szerepel az igében sátán valós kompetenciája. A sokszor
idézett Jób – féle eset kapcsán például, ahol Isten konkré-
tan elmondja sátánnak, hogy hányas a kabát, azaz mit te-
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het és mit nem. Ennyi. Sátán pedig milliméterre betartja a
határt, pedig elhiheted, legszívesebben megnyúzta volna Jó-
bot elevenen. De nem tehette. Ott van a jelenések könyvé-
ben, magától az Úrtól kijelentve János tolmácsolásában,
hogy minden szereplőnek adatik a hatalom és a kompe-
tencia. Nem ők szerzik, hanem kapják, annyit amennyit,
mégpedig nyilván Istentől. Hatalmas különbség ez! Minden
amid van adatik neked és minden egyes teremtménynek
függetlenül attól, hogy kicsoda, micsoda vagy hol létezik,
él! Íme: Jel.�:4 és �:� Károli:

„És előjőve egy másik, veres ló, és a ki azon üle, megadaték
annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az

emberek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.”

„És látám, és ímé egy sárgaszínű ló; és a ki rajta üle, annak
a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak
hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és

éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.”

Lássuk már meg, vegyük észre, hogy ezek is kapták azt,
amijük van! Nem ők szerezték, hanem Istentől, az Ő elő-
zetes terve szerint és annak megfelelően kapták! Jelenések
�:3-4 Károli:

„A füstből pedig sáskák jövének ki a földre; és adaték azok-
nak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És
megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se

semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az em-
bereket, a kiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte.”

Adaték, megmondaték. Senki, hangsúlyozom SENKI
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nem tehet azt, amit akar itt a földön.Az van, amit Isten pa-
rancsol és pont. Sem ember, sem gonosz szellem, sem sá-
tán nem okoskodhat. Tudod: szép lehetsz, de okos nem :)
Ez egy zárt pályás menet, hiszen Istennek nem lehet ke-
resztbe tenni... De, hogy pontosan lásd, mi a való helyzet,
íme, itt is le van pontosan írva Isten által sátán e világi
kompetenciája. Íme! Jelenések 13:�-� Károli, majd Csia
Jel.13:�

„És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló
szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét
hónapig. Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való károm-

lásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és
azokat, a kik a mennyben laknak. Az is adaték néki, hogy

a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki
hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.

Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai,
a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely

a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta. Ha van
füle valakinek, hallja!”

„Arra is engedelmet kapott, hogy hadat viseljen a szentek-
kel és legyőzze őket. Fennhatóságot adtak neki minden

törzsön, népen, nyelven és nemzeten.”

Kitől kapott engedelmet? Ki adott néki hatalmat? Minden
amid van, kizárólag Istentől való, Tőle van! Ha van füle va-
lakinek hallja! De ha füle nincs, talán szeme van, legalább ol-
vassa! Tényleg elképesztő és döbbenetes, hogy jönnek a te-
ológusok, „nagy tudású” professzorok ezzel az Ellen
G.White-féle „nagy küzdelem” maszlaggal. De könyörgöm!
Hogyan küzdhet a teremtmény a Teremtőjével? Isten ha úgy
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akarná, egy pillanat alatt úgy megszüntetné sátánt, hogy
még az emléke sem maradna meg. Arra sem emlékezne
senki, hogy valaha létezett. Hihetetlen, hogy elvileg „ko-
moly”, gondolkodni képes emberek ennyire vakok legyenek
az igazságra. Ha Isten nem engedné, sátán meg sem tudna
mozdulni. Ott áll nem kétszer, de százszorosan megerősítve
még a protestáns kánon anyagán belül is a Bibliában, hogy
Isten ad vagy nem ad. Isten tervezett, elrendelt előre. Mi eb-
ben a nehéz? Sátán még nem is létezett, amikor Isten már
mindent tudott előre. Mindent! ISTEN AZ ISTEN! Ki veheti
fel VELE a kesztyűt??? Olyan bonyolult ez? Ezek szerint so-
kak számára igen. Mondják, hogy Isten birkózik, küzd, szo-
morkodik, így meg úgy. Sátán meg mulat és gáncsoskodik.
Akik ezt gondolják, azok képtelenek felfogni Isten, Isten
voltát. Isten számára nincs határ, nincs korlát és nincs kihí-
vás. Az van, amit Isten elgondolt és pont. Persze ha őszinte
akarok lenni magamhoz, valahol talán megértem ezt a vak-
ságot. Ha valaki nem éli át azt, amit én, akkor elképzelhető,
hogy nem tud gyökeret verni benne ez a tudás. Hiszen a tu-
dás csak akkor tudás,ha tapasztalaton nyugszik. Ha nem éled
át a saját bőrödben azt, hogy egy külső erő gondol egyet, és
te meg sem tudsz moccanni, miközben eszednél vagy és ké-
pes vagy pontosan felmérni a helyzeted, akkor hiheted azt,
hogy van ráhatásod a dolgokra. Hiszen honnan tudnád,
hogy nincs? De ha megéled azt, amit én átéltem, akkor rá-
jössz, hogy a te kompetenciád konkrétan nulla! Isten min-
den teremtménye vonatkozásában teljes és maradéktalan ha-
talommal bír, ide értve a vádlót is! Az van, amit Ő megenged.
Lehetetlen bármi olyan történés, amivel Ő nem ért egyet. Ha
valamit Isten nem akar, akkor az nincs. Ezt jobb, ha tu-
domásul veszed, mert tény. Tehát Isten meghatároz minden
egyes teremtményének minden egyes lépést, és ettől eltérni
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lehetetlen. Nincs önállóság, nincs okoskodás, nincs szabad
akarat. Itt már semmiképpen sem. Egyedül Krisztus az,Aki-
nek önmagából való életet adott Isten.Az én Uramon kívül
minden létező kizárólag Isten kegyelméből létezhet ide értve
a sátánt is. Ezt a tudást viszont nem adják semennyi pontért,
félévért, kreditért, pénzért, de még bitcoinért sem. Ezt meg,
át kell élni! Na ez az, ami hiányzik a sok prof. tudástárából.
Ám az enyémben elevenen él. Ezért mondom azt amit. Szó-
val lehet butaságokat beszélni, lehet hinni is ezekben, csak ne
tanítanák egyesek ezeket a butaságokat gyakran jó pénzért
cserébe. Na, nézzük tovább a Károli-féle hazugságokat! Zsidó
levél �:11

„Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak
főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz

nem e világból való sátoron keresztül,”

Itt ismét az a helyzet, amely az egész revideált Károli for-
dításban megfigyelhető.Az, hogy amint a legkisebb alkalom,
lehetőség nyílik a kereszt szó becsempészésére a szövegbe,
ez a fordítás azonnal él e lehetőséggel és megteszi azt.A ke-
resztül szó használata valóban elfogadható lenne mondjuk
az át szó – amelyet a többi fordítás és a görög is használ –
felcserélése okán egyszer-egyszer. Tehát egyszer-egyszer, de
nem minden lehetséges alkalommal. Ez így már több mint
gyanús, meglehetősen kilóg a lóláb vagy inkább a kecske-
pata. Míg a keresztül szó 1� esetben szerepel a revideált Ká-
roliban, (erre még mondhatnánk, hogy nem nagy ügy), de
az olyan szavak, ahol a kereszt szó mint szótő szerepel, már
1�� esetben fordul elő. Ez sem tűnik soknak a közel nyolc-
százezerhez képest, ám ha azt tekintjük, hogy a görög szö-
vegben ugyanez a szám valójában nulla, akkor bizony igen
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sok lesz hirtelen. Ráadásul zömében az újszövetségben
akadhatunk rá, esetenként egy mondatban háromszor is. Ez
aztán a mantra. Máté 2�:22-23, majd gondosan megismé-
telve a Márk 1�:3�-ben is Károli szerint:

„Jézus pedig felelvén, monda: Nem tudjátok, mit kértek.
Megihatjátok-é a pohárt, a melyet én megiszom? és meg-
keresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, a melylyel én

megkeresztelkedem? Mondának néki: Meg. És monda
nékik: Az én poharamat megiszszátok ugyan, és a kereszt-
séggel, a melylyel én megkeresztelkedem, megkeresztel-
kedtek; de az én jobb és balkezem felől való ülést nem az
én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, a kiknek az én

Atyám elkészítette.”

„Azok pedig mondának néki: Megtehetjük. Jézus pedig
monda nékik: A pohárt ugyan, a melyet én

megiszom, megiszszátok, és a keresztséggel, a melylyel én
megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek;”

Ez aztán a keresztvihar! De, hogy bele ne szédüljünk,
utóbbi igét ismét vegyük szemügyre valóságos mivoltában
a görög szöveg szerint, itt Csia Lajos hiteles tolmácsolásá-
ban:

„Képesek vagyunk” – felelték azok, mire Jézus ezt mondta
nekik: „Ki fogjátok ugyan inni azt a poharat, melyet én kii-
szom s be fogtok merülni azzal a bemerüléssel, mellyel én

bemerülök,”

Ennyit tehát a keresztről, e hamis bálványról, az ősi má-
gikus szimbólumról, amely miként a Biblia is tanúskodik
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erről, tökéletesen idegen – mint minden egyéb szimbólum
használata – Istentől. Ennyit a keresztről, amely köré egy
mára két és fél milliárd lelket számláló, a világ kétharmad
részén jelenlévő, a legnagyobb világvallás nőtte ki magát és
amelynek ez a legfőbb szimbóluma. Ha ma lerajzolsz egy
latin keresztet bárkinek a világon és megkérdezed őt, hogy
mi jut eszébe erről, akkor szerinted mit fog mondani? Ke-
reszténység vagy Krisztus? Ugye? Nos, így hat e bálvány a
világban. Könyvünk további részében szemügyre veszünk
újabb hazugságokat, amelyeket a revideált Károli „szentírás”
oly szemléletes módon tár elénk.

A kereszténység hazugsága

Kedves olvasóm, ebben a témakörben meglehetősen
gazdagon informáltalak már téged, amennyiben kitartó, hű
olvasóm vagy. Ám mivel írásaim általában nem csupán
egy-egy konkrét téma köré fűződtek fel, ezért eme kije-
lentéseket leginkább elszórva, könyvről-könyvre, írásról-
írásra, részletekben ismerhetted meg eddig. Most úgy látom
helyesnek, ha ezeket a részleteket felfűzöm egyetlen szálra
így egységbe foglalva mindazon ismereteket, amelyeket
Forrás elém tárt eddig e téma kapcsán.Annál is inkább így
érzem helyesnek, mivel mint például a szent tehén, avagy
dogmák árnyékában című írásom is, jelen írás is egyfajta
„szakmai közönségnek” íródik. Teológusoknak, papoknak,
filozófusoknak, egyszóval olyan embereknek, akiket mé-
lyebb szinten érdekel az Isten igazsága, és a Biblia valódi
természete, mondanivalója. Bevallom számítok egy új ol-
vasói körre is a szent tehén megjelenése óta – ennek okán
született meg a honlapon például a bemutatkozó írás is –
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,hiszen az említett írás publikálása óta kijelenthetem, hogy
egy újabb fejezet nyílt meg luciferzum történetében. Jelen
írás tehát nyilvánvalóan egy egészen másfajta közönség ér-
deklődésére is számot tarthat, mint például az Avatar című
könyvem, ebből fakadóan pedig könnyen meglehet, hogy
e remélt új olvasóim nem találkoztak a korábbi írásokban
közölt gondolatokkal, érvekkel, tényekkel. Az ő kedvükért
készítek egy a lehetőség szerint lényegre törő és rövid ösz-
szefoglalást korábbi, jelen tárgyunkat érintő írásaimból.
Következzenek tehát ezek.

Úton Istenhez, avagy menj be a mennybe:

„Tehát az az ember, aki valamely keresztény egyház
tagja, követője, és nem csak azért, mert különben meg-
szólják, vagy mert már a nagyapja is annak az egyháznak
volt a követője, hanem igaz hittel és meggyőződéssel vallja
Jézus Krisztust az egyetlen Istenének, az mindenképpen jó
úton jár. Az, hogy a keresztény egyházak tanításai között
vannak eltérések és papjaik között teológiai viták, nem je-
lenti azt, hogy a hívek rossz úton járnak maximum annyi-
ban, hogy elfogadnak közvetítőket maguk és az Úr közé,
ami egyrészt szükségtelen, másrészt ostobaság. Nem kell
egyház és nem kell pap. Az Úr egyháza, amely az egyetlen
igaz egyház nem fizikai természetű. Tiszta és igaz hit az Úr-
ban, tiszta és igaz élet, és az Úr szeretete kell, semmi egyéb.
Ennek ellenére igen sok hívő ember gondolja úgy, hogy a
hamis egyházak és azok papjai szükségesek ahhoz, hogy
kedvesek legyenek az Úrnak. De higgyen bármit is, az igaz
keresztény ember nem tesz rosszat másnak, és az Urat is-
meri el egyetlen Istenének. Ez a lényeg. Amit rosszul tud,
abban kiigazítják, amikor hazamegy.”



�3

Csendes vizeken:

„Mindenek előtt talán az egyik legfontosabb tétel a tisz-
tázandók közül Isten és a kereszténység fogalma. Istenről
már több ízben írtam, mindig egy kicsit többet és más-
képpen. Ahogyan egyre több megértés és felismerés érik
meg elmémben, úgy vagyok képes egyre tisztább képet al-
kotni és egyre pontosabban megfogalmazni az Ővele kap-
csolatos gondolataimat. Az én utam állomásainak legfon-
tosabb mérföldköveként számon tartott harmadik
könyvemben, az Úton Istenhez – avagy menj be a mennybe
című munkában Istent Jahve-ként határoztam meg. Azaz
egyértelműen kijelentettem, hogy Ő az Ószövetség Istene,
az Atya, az Élő Isten, akit Jézus Krisztus atyjának nevez,Aki
mindent és mindenkit teremtett a látható világegyetemben
és azon túl is. Mindenesetre minden, amit mi ismerhetünk,
az Ő munkája.Ami a nevét illeti, abban egyáltalán nem va-
gyok bizonyos.Az ószövetségben, illetve annak héber meg-
felelőjében, a tórában maga a Jahve név egy állandó elő-
tagként szerepel, ami az éppen adott szituáció szerinti
jelzővel nevezi meg Istent. Például az Úr a győzelmi zászló,
az Úr a gondviselés, az Úr a gyógyító, az Úr a seregek ura,
stb. Ennek mind megvan a héber megfelelője. Tehát van a
Jahve előtag, és utána másik jelző: Jahve Jire, Jahve Cidkenu,
Jahve Raffa, és még legalább tízféle hasonló jelzővel illetik
Istent.Amiért használtam, az egyértelmű azonosíthatóság.
Hiszen Akire én gondolok, Őt mindenki így tudja azono-
sítani. De, ha jobban belegondolunk, mi szüksége lenne Is-
tennek névre? Minek név annak, aki az Egyetlen? „Vagyok
a ki vagyok”. Ő az Isten és kész. Nincs másik isten. Jézus
Krisztus pedig az Élő Isten fia. Mi is a gyermekei vagyunk
az Atyának, de Krisztus más. Ő Isten. Mi nem vagyunk
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azok. Jézus Krisztus kijelentette magát az Élő Istennel azo-
nosnak, és Isten is kijelentette Őt magával azonosnak. Na-
gyon fontos kitétel, hogy ettől még nem beszélhetünk két
Istenről, különösen nem háromról, ahogyan a szenthá-
romság hamis katolikus tana próbálja elhitetni velünk. Is-
ten egy és oszthatatlan. Jézus Krisztusban meglényegült itt
a földön, Krisztus volt a testé lett ige. Így tehát mi, földi ha-
landók Jézus Krisztusban és Őrajta keresztül imádhatjuk az
Istent. Ő az ajtó, amely Istenhez vezet.

„Majd újra megszólalt Jézus: Bizony, bizony azt mondom
néktek, hogy én vagyok a juhok ajtaja.”

„Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam át bemegy,
megmenekül: Bemegy majd, kimegy majd, és legelőt talál.”

A gonosz csatlósain keresztül igen hatékony ellenpro-
pagandát kifejtve, ügyesen elködösítette Krisztus áldoza-
tának a mibenlétét és jelentőségét.A Sátán minden eszközt
kihasználva igyekezett és igyekszik ma is, minden pilla-
natban a lehető legjobban elfedni, elferdíteni a tényeket és
az igazságot mind Jézus Krisztus életével, mind az áldoza-
tával kapcsolatban. Ott tartottunk tehát, hogy tisztázzuk a
dolgokat! Isten és az Ő neve, ezeket remélem tisztáztam. Jé-
zus Krisztusról még lesz szó, de folytassuk az úgynevezett
kereszténységgel. Használtam már a korábbi írásaimban ezt
a fogalmat is. „Igaz keresztény ember” – írtam például.
Mire gondoltam? Nem arra, amire például a katolikus egy-
ház, de még arra sem, amelyre bármelyik úgynevezett egy-
ház gondol. Hogy járok a templomba rendszeresen, meg-
gyónom a bűneim, időnként dobok némi aprót a perselybe,
elmondok egy-egy rutinszerű miatyánkot vagy üdvözlé-
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gyet, aztán le is van tudva az ügy. Nem erre a típusú ke-
resztényre céloztam. Én itt azokra az emberekre utaltam,
akik Jézus Krisztus tanításait és példáját igyekeznek kö-
vetni. Ezeknek az embereknek a legáltalánosabban ismert
meghatározása az, amit ma „keresztényként” vagy „ke-
resztyénként” definiálunk.Azért használtam ezt a fogalmat,
hogy közérthető legyek, de ma sokkal fontosabbnak érzem
a tökéletes fogalmazást, a lehető legpontosabb leírását an-
nak, amire gondolok, mint a közérthetőséget. A jövőben a
„Krisztust követő ember” definíciót fogom használni arra,
amit eddig kereszténynek fogalmaztam meg. Mert ez a lé-
nyeg. Krisztus követése. Elvileg maga a keresztény szó is a
görög chrisztosz szóból ered, de ahogyan ez lenni szokott,
mára jelentősen megváltozott a jelentéstartalma. Vajon
hány magyar embernek jut eszébe az amikor a keresztény
szót hallja, hogy Krisztus? Sokkal valószínűbb az, hogy
inkább a pápisták vagy a kereszt bukkan fel az elméjében,
mint a jelképe ennek a vallásnak. A kereszté, amit már az
első írásomban is nagyon helyesen egy negatív jelentésű,
rejtett gonosz szimbólumnak fogalmaztam meg.A kereszt,
ahogyan azt a templomokban és oly sok helyen a „keresz-
tény” világban láthatjuk nem más, mint egy kínzó és ki-
végzőeszköz, amelyen az Urat megfeszítették. Az emberek
ez előtt hajbókolnak, letérdelnek, csókolgatják, simogatják,
masszírozzák ujjaik között, a nyakukban hordják arany-
láncon, a kocsijukban lóg rózsafüzéren, soroljam még?
Őrület! Mint ha egy guillotine-t (nyaktilót) vagy egy bitó-
fát imádnának. És ezt teszik. Döbbenet. Csak mert erre van-
nak beidomítva. Kevesen gondolják át ezt a dolgot ma-
napság. És itt csak egy pár mondatot a misékről is, ha már
kereszténység és templomok. Minden egyes mise Jézus
Krisztus meggyalázása. Ahol újra és újra feláldozzák Őt.
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Idézek a „jó” wikiből, ahol a „szentmise” címszó alatt ez ol-
vasható: „majd a megfeszített Krisztust fölajánlja áldozatul
az Atyának”. Mármint a pap. Remek! Krisztus EGYSZERI
és megismételhetetlen áldozatot mutatott be, ahol Ő maga
volt a(z áldozati) bárány. Feláldozta magát és több áldozatra
nem volt szükség soha többé.Az emberről eltávozott a bűn,
Krisztus győzedelmeskedett. Az, hogy ezt újra és újra el-
játsszák nem az Őiránta való tisztelet jele, hanem éppen a
megcsúfolása Krisztus áldozatának, hiszen annak éppen az
volt a lényege, hogy egyszeri és megismételhetetlen. Nem,
hogy nincs szükség újra és újra bemutatni, hanem szent-
ségtelen és szentségtörő is. Isten megcsúfolása történik
minden egyes úgynevezett „szentmisén”. Gondold csak el!
Jézus Krisztus feláldozta magát érted és minden egyes em-
berért. Az Atya pedig ezt végignézte. Nem örült neki, de el-
fogadta az áldozatot. Ekkora ára volt annak, hogy a gyer-
mekek megmenekülhessenek. Ez megtörtént, az áldozat
elfogadtatott és bevégeztetett. Erre jön a pap és elkezdi
ajánlgatni a megfeszített Fiút az Atyának áldozatul, hogy fo-
gadja már el újra és újra. Mintha ez már nem történt volna
meg. Meghalt ártatlanul a legkedvesebb, az Elsőszülött, a
Fiú.Az Atya ezt végignézte egyszer. Most pedig jönnek ezek
a papok, és ott mutogatják „Előtte” a megfeszített Fiút, ál-
lításuk szerint azért, hogy fogadja el újra és újra. De nem
ezért mutogatják neki. Van ennek egy rejtett motívuma,
hátsó szándéka. Meggyőződésem, hogy ezt a legtöbb kato-
likus pap maga sem tudja. Meggyőződésem, hogy nem
mindegyikük szándékos cinkos ebben a gyalázatban. Nem
tudják mit cselekednek, de ettől még ezt teszik. Azt muto-
gatják Neki, hogy látod Isten? Megöltük a Fiút! A Te fiadat.
Nem én találtam ki, Jézus Krisztus előre elmondta, hogy ezt
fogják tenni, és ez a csúfolódás azóta is tart. „s majd átad-
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ják a nemzeteknek, hogy kicsúfolják,”„Mert át fogják adni a
nemzeteknek, megcsúfolják, bántalmazzák, leköpdösik,” Idé-
zőjelbe tettem az imént az „Előtte” szót. Mert ki vagy mi
előtt mutogatják? Az oltár előtt. De kinek az oltára az az ol-
tár? Hát nem az Atyaistené az biztos. Hogy néz ki egy ka-
tolikus oltár? Az egy komplett luciferi oltár ha jobban
megnézed. Tele van a fényhozó szimbólumaival. Mindig
van kereszt. Mindig van nap. Mindig van gyertya. Csupa
olyan szimbólum (bálvány) amely a fényhozóhoz, Luci-
ferhez kötődik. Nos, ez előtt áldoznak és imádkoznak ezek
a papok. Végső soron egy Lucifernek állított oltár előtt
mutogatják a kereszten lógó Jézus Krisztust. Lucifernek
ajánlgatják újra és újra. Ez a valóság. Hogy mit mesélnek
magyarázatképpen, hogy milyen ideológiák mögé rejtik va-
lódi szándékukat az mindegy. Ha a tetteket nézed, ezt látod,
amit leírtam. No, ez azért elég durva dolog, én magam nem
is járok ilyen jellegű összejövetelekre.

A kereszténység tehát egy Luciferiánus, halál és sátán-
imádó hit, amelyet főként a katolikus egyház, de lassan a
Vatikáni zászló alatt újra szépen összesereglő minden úgy-
nevezett keresztény egyház követ és tanít. A templomba
járó hívek valószínűleg többségükben jó szándékúak,
őszinték Krisztus szeretetében, de ettől még újra és újra ré-
szesei lesznek egy-egy fekete misének, imádják a sötét bál-
ványt, a keresztet.A Bibliában sehol sem áll az, hogy te, aki
szereted az Urat, járj templomba és vegyél részt misén, haj-
bókolj a kereszt előtt, egyél ostyát és dicsérd a szenteket
meg a Szűz Máriát, aki szerintük „Istennek szent anyja.” Ér-
ted, Istennek az anyja... Tehát egy ember megszülte Istent.
Ezt mondják. Az Úr azonban mást mondott erről: „Valaki
megszólította: „Nini, anyád és testvéreid kinn állnak és veled
akarnak beszélni.” Ő azonban ezt felelte neki: „Ki az anyám?
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Kik a testvéreim?” Erre tanítványai felé nyújtotta kezét és
szólt: „Ím, ezek az én anyám és testvéreim! Mert mindenki,
aki mennybéli Atyám akaratát cselekszi, nekem testvérem és
anyám.” Tehát a kaotikus, bocsánat, katolikus verzió szerint
Mária megszülte az univerzum teremtőjét.Aki előtte meg-
termékenyítette őt. Azért ez nem kis mutatvány egy asz-
szonytól lássuk be. És ezt sokan így is gondolják. Leg-
alábbis így imádkoznak rendszeresen. Miért tennék, ha
nem hinnék? Kereszténység. A Bibliában ugyan szerepel a
keresztény kifejezés, de nem nehéz kitalálni, hogy miként
került bele.

Képzeld el az apostolt, aki tisztában volt az Úr kereszt-
halálával, hogy így fogalmazza meg a hitét: keresztény va-
gyok. Elég életszerűtlen ugye? Amint már könyvünk ele-
jén szóba került, az úgynevezett kereszténység nem
feltétlenül jelent egyet Jézus Krisztusban való hittel és az Ő
követésével. Sok magát keresztény felekezetűnek, hívőnek
valló ember csak afféle „műkeresztény” vagy „álhívő”. El-
megy a templomba, megtartja a keresztény ünnepeket,
megtesz ezt-azt, amitől úgy látszik mint ha, de valójában az
egész ezzel kapcsolatos tevékenysége terhes számára, csak
azért történik, hogy a külső szemlélők azt gondolják róla,
hogy „rendes”, hívő, istenfélő ember. Ezeket hívja az Úr
„képmutatóknak”.„Képmutatók! Helyesen prófétálta felőletek
Ézsaiás: Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szívük messze
távol van tőlem.”

A keresztény frakciókon belül van egy, a többitől nagyon
markánsan elkülöníthető és szűk társaság, az úgynevezett
„karizmatikusok” csoportja. Ezek a megélhetési kereszté-
nyek. Akiknek Isten és az Őbenne való hit csupán üzlet és
semmi egyéb. Akik a hiten keresztül vezetik meg az őket
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követő általában egyszerű és jó szándékú híveket. Tudod,
ezek azok a csodatévő prédikátorok, akik üvöltve dicsérik
az Urat, hallelujáznak, kézrátétellel betöltik a „szentlelket”
a hívőbe, aki ettől hanyatt esik és keze-lába rángatózik.
Akiknek a hívei artikulátlanul üvöltve, idétlenül ugrabug-
rálva, sikoltozva, hörögve élik át a „szent szellem beléjük
hatolását”. Ezek az emberek csalók, szélhámosok, akik kü-
lönféle pszichológiai és a szervezetre fizikailag ható trük-
kökkel váltják ki híveikből a kívánt hatást. Magyarországon
a legismertebb ilyen óriás szekta a Hit gyülekezete. Ez tele
van jószerével gyanútlan, Krisztust szerető emberrel, akik
miközben egy hatalmas pók hálójában behálózva, a legjobb
szándékkal telve keresik az Urat, menetelnek sokak szerint
a saját végzetük felé. Nem karizmatikus szekta, de hason-
lóan veszélyes a Jehova tanúinak egyháza is. Ezek az „egy-
házak” mind aknák az úton. Van több kisebb-nagyobb,
ilyen-olyan gyülekezet itthon is, akik mind azt mondják
magukról, hogy az övék az igaz hit, de a nagy egyházak
mellett az említett két szekta a legveszélyesebb.

A képmutatókra nem is érdemes ennél több szót vesz-
tegetni, vizsgáljuk meg inkább a valódi hívők, mint való-
ban figyelemre érdemes csoportok nézeteit és viselkedését!
Ebben a csoportban is két nagy kategóriát különíthetünk
el.Azokat, akik hisznek Istenben, de különösebben nem tö-
rődnek Vele, vagy egyenesen elutasítják Őt. Mert bizony
sok ilyen ember van. És angyal is. Legismertebb képvise-
lőjük maga Lucifer. Ezt a csoportot már alaposan „kibe-
széltük” előző írásaimban, most hagynám őket. A fontos
csoport az Istent, Jézus Krisztust szerető és követni kí-
vánó emberek.Azt hinné az ember, hogy egy-két kisebb né-
zetkülönbségtől eltekintve ezek az emberek körülbelül azo-
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nos nézetet képviselnek mind hitükben, mint értékrend-
jükben. Pedig ez nagyon nem így van. Ahogyan a legtöbb
vallásban, az úgynevezett kereszténységen belül is akad szá-
mos „frakció”. Az ultraliberális és megengedő szuperke-
gyelem híveitől az ultraradikális „mindenki pokolra jut, aki
nem kéri Krisztust és, aki nem úgy él, ahogyan az meg van
írva!” típusú hívőkig.Aki befogadja az életébe Jézus Krisz-
tust, az előbb-utóbb szembesül azzal a helyzettel, hogy a
megtérés messze nem a végállomás. Lucifer gondoskodott
arról, hogy a számára elveszni látszó emberek közül is
vissza tudja halászni a lehető legtöbb lelket. Ezért jött létre
például a római katolikus egyház. Ezt ismerte fel a refor-
máció annak idején és ezért szakítottak az addig jobbára
egységes, a pápa által vezetett keresztény közösséggel. Nem
tudtak azonosulni a pápisták tetteivel, korruptságukkal, a
kegyetlenkedéseikkel, világi befolyást és élvezeteket haj-
szoló törekvéseikkel. Mára azonban a helyzet megváltozott.
Az utolsó néhány pápa okos politikusként szépen becser-
készte és behódoltatta a kiugrott egyházakat, és újra a Va-
tikán befolyási övezetébe vonta őket. Kimondva-kimon-
datlanul mára ismét a Vatikán uralja gyakorlatilag az összes
intézményesített keresztény egyházat. A hívők úgy tagjai
egy-egy gigantikus szektának, hogy fogalmuk sincs erről.”

Szellemi Izráel:

„Az én írásom célja bizonyos nyilvánvalóságok feltárása,
bemutatása azok részére, akiknek ez szól, illetve azoknak,
akiket érdekel. Mindig is a gondolatébresztés volt a célom,
sosem a meggyőzés. Vallom, és e hitemben egyre jobban
megerősödöm tapasztalataim által, hogy ember embert
nem képes meggyőzni önerőből. A gyilkos, halálra vezető
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úton tömegeket terelgető szekták, karizmatikus gyüleke-
zetek, óriás egyházak, stb., hívei sem emberi meggyőzés mi-
att tartanak ki hamis egyházuk mellett, hanem a gonosz
szellemi vezetésének a hatására. Tetszik nekik és hisznek
abban, amit ott hallanak, de ez nem az őket (meg)vezető
prédikátoraik tehetségének köszönhető, hanem annak,
hogy a szellemük oda vezeti őket, mert az oda illik.Vannak
persze néhányan, akiknek sikerül „kiugrani”, akik időben
felismerik, hogy veszélyben vannak, tévúton járnak. Ezeket
nem képes megtartani a sok hamis egyház, de ezek az ele-
nyésző kisebbség. Az enyémhez hasonló írások, informá-
ciók talán nekik szólnak. Őket figyelmeztette Jézus Krisz-
tus, amikor a már korábban is említett tíz szűz példázatát
mondta el: „Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa
ama tíz szűzhöz, a kik elővevén az ő lámpásaikat, kimenének
a vőlegény elé. Öt pedig közülök eszes vala, és öt bolond. A kik
bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének
magukkal olajat; Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt ola-
jat vivének az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény, mind-
annyian elszunnyadának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltás
lőn: Ímhol jő a vőlegény! Jőjjetek elébe! Akkor felkelének
mind azok a szűzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. A bo-
londok pedig mondának az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti
olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pe-
dig felelének, mondván: Netalán nem lenne elegendő nékünk
és néktek; menjetek inkább az árúsokhoz, és vegyetek maga-
toknak. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a vőle-
gény; és a kik készen valának, bemenének ő vele a menyeg-
zőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szűzek is
megjövének, mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk.
Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem is-
merlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az
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órát nem tudjátok, a melyen az embernek Fia eljő.” Akik ha-
mis egyházak hívei, a mega egyházaké, mint például a ka-
tolikus vagy egyéb protestáns, ám egyöntetűen keresztény
egyházaké, karizmatikus gyülekezeteké, mint például a hit
gyülekezete, azok hiába szeretik az Urat, nincs a lámpá-
sukban olaj. Mikor megjön a vőlegény, akkor pedig már
késő lesz feleszmélni. Itt van minden figyelmeztetés. Aki
Krisztus híve, nem lehet semmilyen egyháznak híve, amely
összefonódik a földi (politikai) hatalommal. Amely pénzt,
(vagy bármiféle vagyoni) támogatást, juttatást fogad el at-
tól, és amely pénzt, vagy bármiféle anyagi juttatást vár el,
szed híveitől. Hol láttunk ilyet Jézus Krisztus vagy az apos-
tolok esetében? Az Úr ezt tanította: „Ingyen vettétek, ingyen
adjátok. Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se réz-pénzt a ti
erszényetekbe,” Ha egy egyház összefonódik az állammal, a
hatalommal, attól anyagi támogatásban részesül, akkor
már azt szolgálja és nem Istent. Sokan felháborodtak (jo-
gosan), amikor például katolikus istentiszteleteken azt hall-
gatták a paptól, hogy melyik politikai erőre kellene sza-
vazni. Ezek az egyházak azt szolgálják, akit minden földi
hatalom szolgál: sátánt. Krisztus egyháza szellemi egyház,
amelyet belül a szívünkben kell keresni és amelyet az ige,
Isten szava a Biblia nyilvánít ki. Hol olvasható az az igében,
hogy járj templomba, misére, áldozz, gyónj, fizess (adakozz)
Rómának, tiszteld a szenteket? Imádkozz hozzájuk, bár
ugyanolyan emberek voltak, mint te. Imádd Szűz Máriát,
aki Isten szent anyja. Mikor mondta Jézus, hogy földi hely-
tartót hagy Maga után híveinek? Mert a pápa így tekint
magára.:

Vicarius Filii Dei. Isten fiának helytartója. Ha össze-
adod e latin megnevezés római számoknak megfelelő ér-
tékeit, egy elég ismert összeg (szám) jön ki. „Itt van a böl-
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cseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát;
mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.”

VICARIVS FILII DEI
5+1+100+1+5+1+50+1+1+500+1=666

A latinban ugye használatos volt a V az U hang vagy
betű jelölésére. Mindebből természetesen nem az követ-
kezik, hogy a mindenkori pápa személyében kell keresnünk
a sátánt, az viszont igen, hogy a pápa és az általa vezetett
és uralt egyház, valamint annak vazallusai a sátán legfőbb
hatalmi eszköze, amellyel emberi szinten irányítja a világ
történéseit. De menjünk tovább! Tehát még ha el is jutott
a keresztény hívő addig, hogy nem kéri a mega egyházak
tanításait, papjaik hazugságait, sokuk elmegy inkább egy al-
ternatív gyülekezetbe, ahol hallelujáznak, énekelnek, tap-
sikolnak, felemelt tenyérrel extázisban dülöngélnek, időn-
ként a földön fetrengenek és csuda dolgok történnek velük.
Pedig ők is olvassák az igét, ahogyan a templomok közön-
ségének egy része is valószínűleg. Mégsem veszik észre,
hogy kilóg a szőrös kecskepata a csicsás díszletek alól. Hol
van az leírva a Bibliában, hogy járj karizmatikus gyüleke-
zetekbe, ahol beléd töltik a szentlelket, ahol „csodákat” lát-
hatsz, ahova befizetheted jövedelmed egy részét? Hol van
ilyen Jézus tanításaiban? Sehol. Ezek mind a sátán által mű-
ködtetett egyházak ismérvei. Aki ezekhez tartozik (csupa
jó szándékból) meneküljön ki belőlük minél hamarabb,
mert arra a mondásra, hogy „a pokolba vezető út jó szán-
dékkal van kikövezve” nem is találhatnánk szemléletesebb
példát, mint az ilyen egyházhoz, gyülekezethez való tarto-
zást. Szomorú, hogy ennyi Istent kereső, Istent szerető, a
Bibliát olvasó (!?) ember bedől ezen hazug egyházak mes-
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terkedéseinek. Az ige pedig világosság. Elmondja az igaz-
ságot ma is, ha valaki meg akarja ismerni azt.

Isten országában egy választás van: Isten. A sátán pedig
mindenkor Istent másolta, csak ahogyan máshol írtam,
Isten minden munkáját igyekezvén a fonákjára fordítani.
Minden jót rosszra változtatni. A sátán célja is az, hogy
egyetlen választása maradjon az embernek: ő. Hogy min-
denkinek, aki a földön élni akar, őt kelljen választania. A
globális egység megteremtése is erre megy ki, ezt célozza.
Egységes kormányzás, egységes rendfenntartás, egységes
(virtuális) pénz, és ami a legfontosabb, egységes vallás.
Egy világvallás. Egy ökumenikus világegyház, amely nyíl-
tan gyűjtőtégelye, a jelenleg legnépszerűbb vallásoknak.
Ahol mindenki egyesülhet és imádhatja a neki tetsző bál-
ványt. Mindegy mit vagy kit, csak ne Jézus Krisztus legyen
az, vagy ha mégis, akkor legalább a hamis kereszténységen
belül. A katolikus egyház is, ahogyan a neve is elárulja,
gyűjtőtégelye a vallásoknak.A katolikus szó egyetemest je-
lent. De nem azért egyetemes ez a vallás, amiért annak hir-
detik, nevezetesen mert mindenki, aki él és mozog a tagja
lehet. Ez igaz, minél több embert beszippant, annál jobban
elérte a célját. De nem ezért egyetemes, hanem valójában
azért, mert egy pogány vallásokból összeollózott, Jézus
Krisztus követőjének álcázott egyházról van szó esetében.
A világvallás létrehozásának előkészületei gőzerővel foly-
nak. Itt Magyarországon is. Még a hitgyülis főprédikátor és
egyházfő is nyíltan dicséri a pápát.Azt a vallási vezetőt, akit
nem is oly régen még minden fórumon (így írásban is)
nem győzött szapulni, ostorozni, és aki egyre nyíltabban,
minden fórumon népszerűsíteni igyekszik a vallások kö-
zötti összefogást. Budapesten a Gellért-hegyen, a filozófiai
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kertben ennek a törekvésnek már egy komplett (botrányos)
szoborcsoportot is felállítottak. Egészen döbbenetes.A szo-
borcsoport öt főalakja, Jézus Krisztus, Ábrahám, Buddha,
Lao-Ce és egy egyiptomi alak Ekhnaton,„véletlenül” éppen
egy képzeletbeli pentagram csúcsain elhelyezkedve körül-
áll egy gömböt. Ábrahám egyenesen földre rogyva imádja
azt. Berlinben most épül a templom, ahol zsidók, keresz-
tények és muszlimok is békés egymásmellettiségben, egy-
mást tisztelve imádkozhatnak. Jól hangzik mi? Hát ezzel
meg mi a baj? Ha nem tudod, nem érzed, akkor az a baj.Az
a baj, hogy ahelyett, hogy az embereket felvilágosítanák az
igazságról ahelyett, hogy a sok hamis vallást kiirtanák a föld
színéről, inkább sunyin összegyúrják ezeket és megpró-
bálnak az összeborulás jegyében még több embert be-
húzni ebbe a sötét és mély vallási verembe. A Vatikán ko-
moly marketingtevékenységet folytat az általuk kitalált
„termék” népszerűsítésére, „eladására”. A pápa maga buz-
dít például egy kifejezetten a pápai üzeneteket publikáló ol-
dalon közzétett videó üzenetében arra, hogy minden val-
lás tegye félre az ellentéteket és békés egymásmellettiségben
imádják a saját (hamis) istenüket. Be szép is ez. A Vatikán
kezdeményezésére létrejött és már aktívan tevékenykedik
egy a vallásokat szépen sunyin egyre inkább összemosni
készülő szervezet, az úgynevezett Vallások közötti párbe-
széd Intézete, amely egyébként a pápai videók elkészítésé-
ben is közreműködik és amelynek zsidó és muszlim rész-
ről is befolyásos vallási vezetők a tagjai. Azt publikálják
tehát, hogy mindenki vallástól és nézettől függetlenül le-
gyen toleráns a többiek iránt, sőt ahelyett, hogy ellenérzé-
seket táplálnának inkább azt vegyék észre, hogy mennyi
szépség és jó dolog van a másik hitében. Ez az első fázis az
egységes világvallás megteremtésének folyamatában míg a
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második maga az egységbe forrasztás lesz, amikor a tole-
ranciaszint eléri az ehhez szükséges mértéket. Ma még túl
nagy lenne az ellenállás például az iszlám részéről, de
előbb-utóbb el fogják érni a céljukat. Így dolgozik a sátán.
Díszes köntösbe bújtatja, kívánatos ideológiák mögé rejti
a rothadást, amelyet e világra és lakóira hozott és hoz fo-
lyamatosan. Ha az ember visszatekint a történelemre, an-
nak minden meghamisítása ellenére jól látszik az, hogy Is-
ten folyamatosan kontrollálta, rajta tartotta a kezét az
eseményeken, függetlenül attól, hogy ez a föld a sátán ke-
zébe adatott. Hiszen ha Isten nem így cselekedett volna,
már egyetlen élő ember sem lenne a föld színén. Isten
hagyja a gonoszt – egy bizonyos határon belül- működni,
amire azért van szükség, hogy az igazság kiteljesedjen.”

Backstage, avagy a színfalak mögött:

Ezen írás idézetei elé engedj meg annyit kedves olvasóm,
hogy ez volt az a munka, amelyben a nagy világvallások-
kal, illetve az ezek által megvalósuló világméretű elhite-
téssel foglalkoztam részleteiben, így konkrétan a keresz-
ténységgel is. Ebben az időben már nagyon sok dolgot
megláttam és megértettem e vallás természetéből is, így ez-
zel arányosan egyre több és több tényt, információt, kö-
vetkeztetést tártam az olvasóim elé is e tárgyban. Ebből fa-
kadóan innentől kezdve hosszabb idézetek következnek, de
végül is mind időnk, mind helyünk van bőséggel, hát le-
gyünk alaposak!

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

Bármennyire furcsa is, a kereszténység a konstantini for-
dulat óta eltelt bő ezerhétszáz éves története alatt annyiféle
tant, nézetet szívott magába, hogy az ezen különböző né-
zeteik alapján egymástól sokszor élesen elkülönülő, magu-
kat ilyen-olyan kereszténynek valló felekezeteknek, szekt-
áknak mára se szeri-se száma. Általánosan elmondható
azonban, hogy a kereszténység gyökerei a judaizmushoz
nyúlnak vissza, de ahhoz képest igen jelentős különbséget
jelent Jézus Krisztusnak, mint Messiásnak, Megváltónak az
elfogadása, amelyet a zsidók máig hevesen tagadnak, a ke-
resztény egyházak viszont megváltónak és egyházuk alapí-
tójának tekintik Krisztust. Ettől a ponttól kezdve azonban
elkezdődik a keresztény egyházon belüli megosztottság is,
hiszen Jézus Krisztus személyéről számos különböző felfo-
gás és nézet látott napvilágot e felekezetek tanításaiban.Vi-
tatkoznak például azon, hogy Őt is teremtette-e az Atya
vagy kezdettől fogva létezett-e? Vitatkoznak azon, hogy
azonos hatalma van-e, avagy alárendelt szerepe van az
Atyához képest? Hogy Isten volt-e, amikor itt járt vagy
ember? Esetleg mindkettő? Jézus személyétől eltekintve is
rengeteg a felekezetek tanításai közötti nézetkülönbség,
szinte minden téren. Ezek nézeteinek, valamint a közöttük
fennálló nézetkülönbségek bemutatására itt kísérletet sem
tennék, hisz vélhetően amúgy is meglehetősen hiányosra si-
keredne a dolog. A tan lényege röviden összefoglalva az,
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hogy az Egyetlen Teremtő Isten, az Atya, aki hat nap alatt
teremtette a világegyetemet annak minden apró részletével
egyetemben, és a hetedik napon teremtő munkájából meg-
pihent, embert teremtett az Ő képmására és örömére, hogy
az uralkodjon a földön. Ám a teremtmény hűtlen lett te-
remtőjéhez, és megszegve Isten parancsát bűnbe esett. Be-
engedte a gonoszt az Édenbe, a világba, amelynek az őrzése
addig rá volt bízva. „És vevé az Úr Isten az embert, és he-
lyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.” En-
nek a bűnnek az eredményeképpen az ember kiesett a pa-
radicsomból, az édenből, ahova Isten teremtette és
halandóvá válva megkezdte verejtékes és mulandó létét a
földön. Isten azonban nem mondott le kedves teremtmé-
nyéről és elkészített számára egy üdvtervet, amely lehetővé
tette az ember számára azt, hogy bűneitől megszabadulva
ismét elnyerje az örök életet. Ennek a megváltási tervnek
volt, illetve lett kulcsfigurája a Fiú, az Atyaisten legkedve-
sebb, egyszülött gyermeke, aki e világban Jézus Krisztusként
ismert. Őt küldte el az Atya, hogy elvegye egy tökéletes ál-
dozattal az emberről a bűnt. Az áldozat (áldozati bá-
rány)maga a Fiú, az elsőszülött volt, aki tökéletes életet
élve, bűntelenül feláldozva önmagát, életét és vérét adta az
emberiségért, egyszeri, tökéletes áldozatot bemutatva az
Atyának. Ártatlanul elítélték, megkínozták, meggyalázták,
majd megfeszítették. Krisztus meghalt, majd harmadnapra
feltámadt és hús-vér alakban, testben újra megjelent a föl-
dön beváltva a messiási próféciák idevonatkozó részét.
Miután több ízben találkozott tanítványaival és még má-
sokkal is, végül a tanítványok szeme láttára felszállt a
mennybe, ahol elfoglalta helyét az Atya jobbján, és meg-
kezdte uralkodását az Atya által ráruházott, minden meny-
nyei és földi hatalmával élve. Az Atya Krisztusra, a Fiúra
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bízta az ítéletet is, amellyel mindenkit megítél majd földi
élete alapján. Jézus Krisztus tehát így lett minden Őbenne
hívő ember megváltója, aki újra el fog jönni és azokat az
embereket, akik elfogadták Őt megváltójuknak, meg fogja
menteni a végítéletkor, feltámasztva őket, új testet ad nekik
és miután a régi földet és eget elpusztítja a bűnösökkel
együtt, akik nem bizonyultak méltónak az üdvösségre
(megmentésre), teremt egy új földet és eget, majd ezen az
új földön helyezi el azokat, akik üdvösséget nyertek. A go-
nosz végérvényesen el lesz pusztítva, soha többet nem árt-
hat a világnak és lakóinak.A szentek (üdvösséget nyert em-
berek) együtt fognak uralkodni Krisztussal az öröklétben.
Nagyjából ennyi, ami közös a keresztény nézetekben, de va-
lószínűleg nem tévedek, amikor úgy gondolom, hogy e rö-
vid összefoglaló elolvasása után is számos kritikával il-
letne sok „keresztény hívő” és felekezeti vezető, pap, önjelölt
tanító, stb. E történet minden pontját, és még rendkívül sok
egyéb részletet magyaráznak így is úgy is.Vitatkoznak vég
nélkül azt érve el ezzel, hogy a hívek között egyre nagyobb
szakadékok tátonganak, az Urat keresők egyre bizonytala-
nabbak, az igaz információk és tanítások pedig elvesznek
a hazugságáradatban, mint tű szénakazalban. Hiszen az ör-
dög mindig a részletekben bújik meg. Ha nem tudod eltit-
kolni az igazságot, hígítsd fel, adj hozzá annyi félrevezető
adalékot, amennyit csak lehetséges! Sátán ezt tette tehát,
miután belátta, hogy a Krisztusi tanok erővel való kiirtása
nem fog működni. Ennek a sátáni stratégiának alapköve-
ként született meg a római katolikus, magát a keresztény-
ség legfőbb bástyájaként, vagy még inkább alapköveként
definiáló egyház, amely mára az összes keresztény egyhá-
zat visszagyűrte fennhatósága alá, és amely minden erejét,
hatalmát és rafináltságát latba vetve nyújtogatja mohó
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csápjait az összes többi vallás hívei felé is. Sokan tiltakoz-
nának előbbi kijelentésem igazsága ellen, de jól látszik az
irány. Például 1��� október 31.-én Augsburgban, lutherá-
nus és római katolikus teológusok egy közös nyilatkozatot
írtak alá, amelyben teológiai kérdésekben (leginkább a
megigazulással kapcsolatban) igyekeztek közös nevezőre
jutni. Bár a felszínen megfigyelhető folyamat döcögősnek
látszik, az irány és a szándék jól kitűnik a figyelmes szem-
lélő számára. Ez pedig a megbékélés szépen hangzó ideája
mögé bújtatott kiegyezés, amelyet a reformegyházak is tel-
jes mellszélességgel támogatnak és üdvösnek tartanak. Ki-
egyezés tehát a katolicizmussal, kompromisszum, megal-
kuvás. Vajon Krisztus megalkudott volna valaha is a
katolikusokkal? A farizeusokkal? Vagy Sákjamuni Gau-
tama Buddhával? Vagy bárkivel, aki a legcsekélyebb mér-
tékben ellentmondott volna annak, amit Ő tanított és kép-
viselt? Nos, én nem hiszem. Még akkor sem alkudott volna
meg, ha az összefogás és a „szeressük egymást gyerekek”
egyébként valóban szívmelengető ideáját emlegették volna
Neki. Igazság csak egy van. Ő pedig ehhez tartotta Magát
és ezt hirdette.Az igazság nem lehet megalkuvó, nem lehet
kompromisszumkereső, nem egyezhet ki önmagánál ke-
vesebbel. A római pápa pedig a kiegyezést, a kompro-
misszumot, a megalkuvást hirdeti és szinte minden ke-
resztény egyház üdvösnek tartja ezt a törekvést. Ez egy
olyan zászló, amely alá a világ összes békére és nyuga-
lomra vágyó emberét, vallástól függetlenül be lehet gyűj-
teni. Ez egy olyan fundamentum, amelyen felépülhet az új
világvallás bábeli tornya.

E fejezet címének tehát szívem szerint a „hamis” keresz-
ténység címet adtam volna. De miután e jelzővel meglátá-
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som szerint az összes, a vallásokat tárgyaló fejezetcímet ki-
egészíthettem volna, inkább eltekintettem ettől. Miért állí-
tom tehát azt, hogy hamis az intézményesített keresztény-
ség?

Vizsgáljuk meg magát az elnevezését! Hiszen már az is
hazug. Legalábbis annyiban, hogy a Jézus Krisztus által
ránk hagyott, az Őt követők szellemi egyházát, gyülekeze-
tét nem így hívták és hívják. Hazugság annyiban, hogy
Krisztus soha, sehol egyetlen szóval sem említette sem ezt
a megnevezést sem azt, hogy földi egyházat, sőt, szemé-
lyes képviselőt, helytartót hagyna Maga után. Tudom, az
egyház általában az alábbi igét említi, amikor létét próbálja
legitimálni: „Én meg azt mondom neked: Te Péter (kőszikla)
vagy! Én ezen a kősziklán építem fel majd az én eklézsiámat
s azon még a láthatatlan ország (Hádész) kapui sem vehetnek
majd erőt. Odaadom majd neked a mennyek királyságának
kulcsait, úgyhogy ha valamit a földön meg-kötnél, az a meny-
nyekben is kötve lesz, s ha valamit a földön feloldanál, a
mennyekben is oldva lesz.” Ez tényleg szép és jó, csak az
egyház szempontjából annyi a gond vele, hogy semmi köze
hozzá. Látni kell, hogy Krisztus Péterhez szólt konkrétan
(„Te Péter”), és semmiféle utódokról meg földi helytartóról,
vagy helytartóságról említést soha egyetlen szóval sem tett.
Az eklészia (gyülekezet, egyház) szellemi alapú, amint erről
a későbbiekben konkrétan szól is Pál apostol az 1Kor.1�:3-
4-ben Csia szerint: „mindnyájan ugyanazt a szellemi kenye-
ret ették s mindnyájan ugyanazt a szellemi italt itták, – hiszen
ittak az őket követő szellemi kősziklából, mely a Krisztus volt”
A kereszténység elnevezés eredetét e vallás, illetve egyház
legrégebbi képviselőjének, a római katolikus egyház törté-
netéből ismerhetjük meg a legpontosabban.Azért határoz-
tam meg a pápai egyházat a legrégibb keresztény képvise-
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letnek, mert Jézus Krisztus követői, a (görög) Khrisztosz kö-
vetők nem voltak keresztények. Ezt az elnevezést az egy-
házalapító I. Constantinus, a később „szenté” avatott Nagy
Konstantin római császár ratifikálta, a khrisztosz (görög)
szót amely felkentet, messiást jelent christianus (latin), azaz
keresztény szóvá torzítva. E Krisztus után 313-ban megho-
zott, a Mediolanumi (Milánói) ediktumként ismert straté-
giaváltása a sátánnak, egy majd három évszázadig tartó
dühöngő őrjöngés időszakának vetett véget, amikor az úgy-
nevezett őskeresztényeket, valójában Krisztus követőit, min-
den eszközzel, kegyetlenebbnél kegyetlenebb módszerekkel
üldözte Róma, a sátán hatalmi központja. Krisztus halála és
feltámadása, valamint a Mediolanumi ediktum megszüle-
tése között Krisztus híveinek tömegei estek áldozatul a ró-
mai császárok által elrendelt üldöztetéseknek. Krisztus hí-
veit összefogdosták, és vadállatok elé vetették az arénákban,
gályákra küldték, halálra kínozták, megfeszítették őket, aki
megölt egy Krisztus-követőt, az megkapta a megölt személy
minden vagyonát, birtokát. Iszonyatos vérengzés folyt, de ez
sem volt elégséges Krisztus egyházának az elpusztítására.Az
eklészia (görög szó, jelentése gyülekezet, egyház, csak a ma-
gyar torzítás miatt lett eklézsia) egyre nőtt, a hívek száma
egyre szaporodott. Amikor végképp nyilvánvalóvá vált,
hogy ezt az egyházat nem lehet erőszakkal kiirtani, akkor
következett el a taktikai fordulat. Szent Konstantin császár
megtiltotta az üldözéseket.Visszaadta az elkobzott javakat,
sőt, maga is felvette az új, általa már kereszténynek nevezett
vallást és udvarát, valamint a római elitet is erre terelte. Az
addig üldözött Krisztus-követőket egyszerre szárnyai alá
vette a császár és mindössze annyit kért cserébe, hogy áll-
janak be Róma fennhatósága alá, az egyház és az állam
lépjen frigyre. Cserébe ez lesz a birodalom vallása, akik
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eddig üldözöttek voltak ezután az elit lesz. Az úgynevezett
keresztények megalkudtak hát a (földi) hatalommal, képte-
lenek lévén ellenállni annak a hatalmas kísértésnek, amellyel
szembe kerültek.A hamis keresztény egyház (egyházak) te-
hát NEM Jézus Krisztus és nem az apostolok által alapított
egyház, így nem is ezek szellemi örökségét hordozza. Ez az
egyháznak álcázott hatalmi szervezet, szent könyvünk a
Biblia (jelentése könyv, könyvek, tekercsek) félremagyará-
zásával igyekszik tehát legitimálni létezését, azzal a Bibliá-
val próbálva igazolni magát, hatalmát és tevékenységét,
amelyet hosszú ideig rejtegetett a nyilvánosság elől, és ame-
lyet minden eszközzel igyekszik megrontani és tanításait el-
ferdíteni. Ha nem hinnék a predesztinációban, így annak
minden ezzel együtt járó igazságában, akkor fel nem fog-
hatnám, hogyan lehet ennyi olvasni tudó hívő lélek ennyire
vak. Elképesztő és döbbenetes, hogy a keresztény egyházak
tanításai, kiváltképpen a római katolikusé, szöges ellentét-
ben állnak mindazzal a tanítással, amelyet a Biblia megfo-
galmaz, és ezt százmilliók, milliárdok nem veszik észre.
Döbbenet.„Atyám– kérdezi a ministráns fiú –miért mondta
az Úr, hogy senkit se nevezzetek atyátoknak, mert Atya
csak egy van, mégpedig a mennyei Atyátok? Á fiam–
mondja a pap, – ne törődj vele, ezt rosszul tudta Jézus. Te
csak hívj ezután is atyádnak, az a helyes.A bűnös gondola-
tért, penitenciaként pedig mondj el száz üdvözlégy Máriát,
és most menj, töröld le azt a sok nyálat a Mária szobor lá-
báról fiam, mert itt az influenzaszezon, még kidől az eklé-
zsia és üres marad vasárnap a persely.” A keresztény elne-
vezéssel kapcsolatban, az igaz és a lehető legobjektívebb
tájékoztatás kedvéért még muszáj megemlítenem néhány
információt, amelyeket kérdésemre válaszként egy főisko-
lai tanártól kaptam e tárgyban.A kérdés úgy szólt, hogy mi-



lyen adatok alapján jelenti ki azt, hogy a konstantini fordulat
előtt Krisztus követői keresztényeknek nevezték önmagu-
kat? Íme a válasz: „A keresztény elnevezés valóban a Bibli-
ából ered, Jézus követőit először Antiokhiában nevezték
keresztényeknek (Ap.Csel11.2�,) Az elnevezés aztán széles
körben elterjedt, és számos forrásban felbukkan, tehát az
első évszázadokban, a konstantini fordulat előtt is használ-
ták ezt a nevet (a keresztények is önmagukra, illetve mások
is rájuk). Biblián kívüli forrásként megemlíthető pl. Tacitus,
a római történetíró feljegyzése (Christianusként hivatkozik
rájuk): http://mek.oszk.hu/�43�� /�43�3 /html/�2.htm#21
(Annales, Évkönyvek XV.44.) Ifj. Plinius is ír a kereszté-
nyekről: http://mek.oszk.hu/��1��/��1��/��1��.pdf (X.
könyv,1�.levél) Ezen kívül Vanyó László Ókeresztény írók
c. sorozatában (2� részes forrásközlés, megjelent 1���–2���
között) is számos hivatkozás van erre a névre, tehát a for-
rások magától értetődően használják ezt az elnevezést.”
Nos, ennyi.Az a helyzet, hogy ettől függetlenül én nem let-
tem meggyőzve, de el kell ismernem, hogy ez simán lehet
az én ”megátalkodottságom” miatt is. Ugye a Biblia sajnos
egyértelműen manipulált attól függetlenül, hogy az Isten
szava és szándéka ma is tökéletesen átjön belőle azok szá-
mára, akik képesek befogadni azt, de igen figyelemre méltó
tény az, hogy minden lehetséges manipuláltsága ellenére, se-
hol, egyetlen Krisztusi idézetben sem szerepel a keresz-
tény szó. Jézus Krisztus soha, sehol, egyetlen egyszer sem
beszélt kereszténységről! Nem tartom életszerűnek azt,
hogy aki pontosan ismeri Krisztus életét és kereszthalálát,
az magát – különösen a korai „kereszténység”, az „őske-
reszténység” idején – így nevezze.Van ugye a Krisztus-kö-
vető elnevezés, ahogyan például valójában Pál is nevezte
magát. Ezt a Biblia eredetiben számos helyen használja
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(1Kor.11:1):„Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé.”
Nem azt mondja: legyetek keresztények! Én azt gondolom,
hogy a keresztény elnevezés, inkább a Krisztus-követők
egyfajta gúnyolása lehetett eredetileg (keresztre való), ha a
Biblián kívüli források igazak. Ezt alátámasztaná az a tény
is, hogy ezek a források nem Krisztus-követőktől valók,
így ezek logikusan használhatták gúnyolódva vagy megve-
téssel gondolva a Krisztus-követőkre ezt a titulust, amelyet
pedig később Konstantin átvett. Nem lenne meglepő és
idegen sátántól egy ilyen húzás, márpedig a konstantini pa-
radigmaváltás egyértelműen az ő munkájának eredménye.
Jó példa még a fentebb már említett, az utolsó ószövetségi
próféta „átkeresztelése” is. Bemerítő Jánosról van szó, akit
ma szinte mindenki a Bibliákban olvasható Keresztelő
(Szent) János néven ismer, pedig az eredeti iratokban szó
sem volt „keresztelő” megnevezésről János próféta esetében
(sem). Ugye a Biblia félremagyarázása mára egy önálló ipa-
rággá, tudománnyá nőtte ki magát. A reformációig az át-
lagember kezébe sem vehette a Bibliát. Ez kizárólag a papok
privilégiuma volt, de ők is csak a már szerkesztett, az egy-
ház vezetése által jóváhagyott (kanonizált) verziót forgat-
hatták. Azonban így is számos probléma akadt, hiszen any-
nyira lehetetlen volt az igét tönkretenni, eredeti
mondanivalóját eltitkolni, hogy az igazság a figyelmes és
gondolkodó, Isten vezetését bíró olvasó számára ne derül-
jön ki belőle. Ehhez konkrétan egy újat kellett volna írni. Ezt
egyébként meg is tették.Az új mű címe Korán lett, de erről
később. A Bibliában tehát – annak minden megnyomorí-
tása ellenére – ma is ott van az igazság, Krisztus eredeti ta-
nításai. Egészen elképesztő és döbbenetes, hogy ennek el-
lenére bő kétmilliárd ember bedől a kereszténység és földi
szervezeteik hazugságainak. Mintha tényleg nem tudnának
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olvasni, vagy szöveget értelmezni. A szövegértelmezéssel
kapcsolatban egyébként meg kell jegyezni azt a sajnálatos
tényt, hogy valóban komoly gondok vannak e téren. Nem
elég, hogy az emberi szubjektivitás már önmagában is
könnyen eltéríti az olvasót a valódi mondanivaló, tartalom
megismerésétől, de még át is fogalmazták, szavakat mó-
dosítottak, igeszakaszokat kihagytak másokat betoldottak,
átírtak, és papjaik által folyamatosan félremagyarázták a
bibliai tanításokat. Az iskolákban ma úgy tanítják a gyere-
keket, hogy ne gondolkodó emberi lényekké, hanem adat-
feldolgozó gépekké váljanak. Olyan mennyiségű informá-
ciót és kész adatmennyiséget zúdítanak rájuk, hogy ennek
az adattömegnek az analitikus feldolgozása egyszerűen le-
hetetlenné váljon. Ha úgy le vagy terhelve, a folyamatos
számonkérés Damoklész-kardjával a fejed felett, hogy alig
vagy képes követni az elvárásokat, dehogy fogsz te filóz-
gatni, analizálni a bejövő információkat. Csak egyszerűen
megpróbálod minél hatékonyabban integrálni és simán
elfogadod dogmaként azokat. Ez a mai oktatás lényege és
célja: robotokat, gondolkodásra képtelen zombi végrehaj-
tókat nevelni a gyermekeinkből. Bezzeg a hülyeséget már
egyéves korukban tökéletesen tudják, a gondos szülői és
minden egyéb forrásból őket érő agymosás hatására. Mi-
ről beszélek? Hát például a télapóról. Santa Nikolausról, a
katolikus Szent Miklósról.Adva van egy elváltoztatott kül-
sejű, szakállas, öreg férfi, aki különféle édességeket, cukrot,
csokoládét ad a jó gyerekeknek olyan módon, hogy éjjel,
miközben a gyerek alszik, belopódzik hozzá a kéményen
keresztül. De ez még nem minden, mert van neki tettestársa
is, aki krampusz néven ismert, és aki különféle testi fenyí-
tésre alkalmas eszközöket, leginkább virgács elnevezésű fa-
ágvessző köteget tartogat a rossz gyerekek számára. Ez is éj-
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szaka, a kéményen keresztül közlekedik. Miután pedig vé-
geztek a magánlaksértés jellegű cselekményükkel, repülő
rénszarvasszánon hagyják el a helyszínt, miközben Szent
Milkós „yohohóó” kiáltásokkal ad hangot az elégedettsé-
gének. De komolyra fordítva a szót, ez is egy pogány, em-
berhez kapcsolódó bálványimádat becsempészése az em-
berek életébe, a cukiság és a szeretet álcája mögé bújtatva.
Ritkán idézek a wikiből, de most olvassuk el, mit hoz ez-
zel a témával kapcsolatban! „A piros palástban, püspöks-
üvegben és pásztorbottal ajándékokat osztó Mikulás ere-
detileg a katolikus vallású vidékeken Szent Miklósnak, a
Lycia római provinciában fekvő Myra püspökének népies
alakja. Szent Miklós a gyermekek és diákok védőszentje,
ezért a későbbi korokban a népi vallásosság hatására ki-
alakult ajándékosztó püspöksüveges Mikulás előképének és
mintájának tartják.1���-ben Myrából a Dél-Olaszországi
Bari városába vitték Szent Miklós ereklyéit, miután a város
egyike lett Európa legjelentősebb keresztény központjainak.
A Szent Miklós napi magyar népi hagyományok német ha-
tást tükröznek. A katolikus szent kultuszát Németor-
szágba a 1�. században vitték el a kereskedők. A közép-
korban szerepjátékokkal emlékeztek meg Szent Miklós
tetteiről. Kezdetben a különféle játékokban a kolostori is-
kolák legifjabb diákja alakította Miklóst. Később ezt a sze-
repet a felnőttek vették át. Ebből alakult ki aztán a szokás
és került Magyarországra, hogy az ünnepnap előestéjén,
egy később magyar nyelvterületen „Mikulás”-nak elneve-
zett piros köpenybe öltözött apó, házról házra járt és vizs-
gáztatta, dicsérte, ajándékokkal halmozta el a gyerekeket,
vagy éppenséggel megfenyítette, megbüntette őket. A mo-
dern magyar néphagyomány szerint december �. éjjelén
december �. hajnalán a Mikulás meglátogatja a gyermek-
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eket, s ha az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot
ad nekik. Ez a népszokás, azaz az ablakba kitett csizmákba
ajándékot helyező titokzatos Mikulásjárás körülbelül egy
évszázadra tekint vissza. Magyar nyelvterületen Mikulás
alakjára használatos az újabb keletű, a szélesebb körben
csak az 1���-es évek óta elterjedt Télapó elnevezés is, ami
feltételezhetően teljesen téves összemosása a különböző
kultúrkörök hagyományainak. (És persze jobban megfelelt
a regnáló kommunista rendszer ízlésének, mint a Szent
Miklós kultusz.) A képzeletbeli ajándékosztó alakjának el-
nevezésére régóta használt „Mikulás” elnevezés 1���-tól
eredeztethető és egy olyan „lény”, illetve népi mesealak el-
nevezése, aki december �-án, Szent Miklós napján meg-
ajándékozza a gyermekeket. A Mikulás szó cseh eredetű,
maga az ajándékozás szokása pedig osztrák hatásra terjedt
el a magyar családoknál. A Mikuláshoz köthető magyar
néphagyomány azonban a globalizáció hatására megvál-
tozott: addig amíg a két világháború között a Mikulás
alakja a mennyben élt, a gyerekeket az égből figyelte, segí-
tői pedig manók, angyalok vagy krampuszok voltak, addig
a mai fogyasztói társadalmakban egyre inkább elterjed az
a nézet, hogy Mikulás, illetve országonként más-más alak,
aki a mi jóságos Mikulásunk megfelelője, a Lappföldön él,
szánját rénszarvasok húzzák, a segítők pedig általában el-
maradnak mellőle” Ennyit Szent Miklós-Télapó-
Mikulásról, amely igen szemléletes példája annak, hogyan
manipulálja Róma még a nem keresztények (ateisták) tu-
datát is, már egészen kicsiny gyermekkortól kezdődően. De
legyen még itt egy szemléletes példa a pogány szokások és
ünnepeknek az egyház által eszközölt becsempészésére
mind az emberek tudatába, mind az egyházi liturgiába. Ez
pedig nem más, mint a talán legnagyobb keresztény ün-
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nepnek tartott húsvét ünnepe.A húsvét (angolul Easter, né-
metül Ostern) azaz a kikelet ünnepe egy szimpla pogány
ünnep, amely a tavasznak, az élet megújulásának az ünnepe
volt a pogány népeknél. Ide kapcsolódik a nyúl (szapora-
ság) és a tojás (új élet) jelképeinek a felbukkanása ezen az
úgynevezett Krisztus feltámadásának és újjászületésének
szentelt keresztény ünnepen. Ezt mosták össze a valóban
Krisztushoz kötődő bárány jelképével. Ám igen érdekes,
hogy csokibáránnyal nem könnyű találkozni még húsvét
környékén sem, annál több nyúllal és tojással. A gyerekek
ezt ismerik meg és szokták meg a húsvét kapcsán. Locso-
lás, nyuszi meg tojás és némi apró lehetőleg a locsolásért
cserébe. Szép keresztény szokások valóban. Aztán ott van
a húsvét időpontja, ami egészen pontosan egy természeti
jelenséghez kötődik, egyáltalán nem Krisztus feltámadá-
sának időpontjához.Az első Niceai zsinat (Nagy Konstan-
tin) 32�-ben határozott úgy, hogy az egyház tagjai a hús-
vétot ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék, éspedig legyen
a keresztény húsvét időpontja a tavaszi nap-éj egyenlőség
utáni első holdtöltét követő vasárnap. Elég egzakt az biz-
tos... Végezetül, de messze nem utolsó sorban Jézus Krisz-
tus soha, egyetlen szóval nem utalt arra, hogy ünnepeljék
ezt az időpontot vagy eseményt a hívei. Ő éppen az Úrva-
csora szokásával kívánta felváltani a zsidó pészah ünnepét
az Ő új szövetségében, hiszen A Bárány, e vacsorát követő
napon egyszer és mindörökre érvényesen megáldoztatott.
Krisztus erre akarta a követőinek a figyelmét ráirányítani.
Tehát e becsapott, magukat kereszténynek valló irdatlan
embertömegek elenyészően kis része az, akinek feltűnt a ke-
resztény egyházak hazugságáradata. E hazugságáradat el-
viselésére volt képtelen a középkorban Husz, Luther, Kál-
vin, és még egy sor reformátor, akik eddigre képtelenné
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váltak elviselni az erkölcsi mélypont mocsarában bugybo-
rékoló pápai egyházat. A római klérus mindig is egy poli-
tikai és erőszakszervezet volt, amely a szentség álcája mögé
bújva igyekezett beszőni pókhálójával az egész világot, il-
letve annak minél nagyobb részét. A reformáció idejére
már annyi volt a rovásán, hogy az igaz lelkű, Krisztus ta-
nításait őszintén szerető tagjai már képtelenek voltak el-
menni emellett, így szakítottak Rómával. Döbbenetes, hogy
a Bibliát olvasó embereknek nem veri ki a szemét az a ha-
talmas ellentmondás, amely Krisztus és apostolai viselke-
dése, valamint a római katolikus egyház,- amely kimondva
kimondatlanul minden keresztény egyház feje lett mára –
viselkedése között megfigyelhető. Az egyik oldalon a vég-
telen szerénység, alázat, szeretet, munkából és alamizsná-
ból való megélés, míg a másik oldalon a végtelen pompa,
arrogancia, képmutatás, hatalom, a hívek és minden lehet-
séges forrás anyagi és lelki kizsákmányolása. Mit mondott
Jézus erről? Hiszen tudta, hogy ez így lesz(Máté1�:24-2�):
„Nem fölebbvaló a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő
uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan mint a mestere, és a
szolga mint az ő Ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták,
mennyivel inkább az ő házanépét?!” Mit akart mondani ez-
zel Jézus? Azt, hogy a szolga, a tanítvány ne akarjon több
lenni, mint az ura, a tanító. Ha a tanító alázatos, kerüli a
pompát és nem imádtatja magát, nem vár el hódolatot,
pénzt, hatalmat, tekintélyt, nem jár bíborban-bársonyban,
selyemben-aranyban, akkor a tanítvány se, ha az Úr nem,
akkor a szolga se tegye ezt. Már amennyiben az Ő szolgája,
tanítványa. De ha a házigazdát, a tanítót Belzebubnak hív-
ják, akkor ismerjük már fel, hogy a háza népe kinek a ta-
nítványa! Ha ránézel a tanítványra, megtudod ki a tanítója.
Nézz hát rá! Meglehetősen sokat írtam már a római egy-
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ház undorító dolgairól, mégis muszáj itt is megemlítenem
– már csak a tanok tárgyalása miatt is – néhány olyan dol-
got, amely nagyon szemet kellene, hogy szúrjon a híveknek.
Legalábbis azoknak, akik képesek felfogni a Biblia igéit.
Döbbenetes tény, hogy sok, egyébként értelmes ember egy-
szerűen nem érti, mi van leírva a Bibliában. Ezt értsd szó
szerint! Tudom, mert egyes részek tartalma, nekem is csak
sokadik elolvasás és hosszas gondolkodás után vált érthe-
tővé, és egyáltalán nem szokatlan jelenség az sem, hogy a
már megértett részek vonatkozásában is újabb, mélyebb
megértésre, felismerésre jut az ember. Ezért írtam, hogy
nem elég csak egyszer átfutni például Jézus példabeszédeit,
tanításait, hogy elmondhassuk ez is megvolt, hanem rend-
szeresen és alaposan odafigyelve kell olvasni az igét. Így Is-
ten fel fogja fedni a lényegi mondandóját számunkra. Má-
sik lehetőség, hogy olyanokhoz forduljunk kérdéseinkkel,
akik már megértették az igét. Nos, ez utóbbi lehetőséggel
él vissza a sok pap, karizmatikus keresztény gyülekezetve-
zető, szektavezér, és egyéb erre (leginkább a jezsuiták által)
kiképzett vagy önjelölt prédikátor. Döbbenetes, hogy az a
fajta „istentisztelet”, amelyet a római egyház gyakorol, nem
veri ki a hívek szemét. Jézus és az apostolok elmentek az
emberek közé. Együtt éltek, dolgoztak, ettek-ittak velük és
sosem emelték magukat azok fölé. Ehhez képest nézd meg,
mit művel a pápa és a főpapok! Miközben a szeretetről és
a szegények megsegítéséről prédikálnak. Ha a római egy-
ház vagyonát szétosztanák a világ szegényei között, egy csa-
pásra megszűnne a nyomor.A Vatikánnak annyi pénze van
(saját bankot is üzemeltet, de ennél sokkal mélyebben
benne van a pénzvilágban), hogy a világ összes szegényét
saját forrásból képes lenne kiemelni a nyomorból. Ehhez
képest tőled, illetve híveitől kér erre (is) pénzt. Egyházadó
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(támogatás), stóladíj, miseszándék, esküvő, keresztelő, te-
metés, harangozás, ez egy cég, egy üzleti vállalkozás és
nem Jézus Krisztus egyháza. De, még ha csak üzleti vállal-
kozás lenne.Ám messze nem csak az. Ez a világtörténet va-
laha volt legnagyobb bűnszövetkezete, maffiája, amelynek
egyáltalán nem az a legfőbb célja, hogy anyagi haszonra és
hatalomra tegyen szert. Ennél sokkal durvább és gonoszabb
a szándék, amely valójában motiválja. Ez a szándék az em-
berek kárhozatra való juttatása minden lehetséges eszköz-
zel. Ez volt az alapmotivációja sátánnak, amikor létrehozta
a római egyházat. Amikor be kellett látnia, hogy hiába
minden erőszak, nem fogja tudni erővel elpusztítani Jézus
Krisztus szellemi hagyatékát. Amikor Krisztus meghalt a
kereszten, sátán azt hitte győzött. Amikor Krisztus feltá-
madt, sátán rájött, hogy mekkora hibát vétett. Ekkor telje-
sedett be az Isten terve, ezért mondta hát Jézus, mielőtt ki-
lehelte a lelkét, hogy „elvégeztetett”.

Elvégeztetett Isten terve. Sátán pedig akaratán kívül asz-
szisztált ehhez.Amikor erre rádöbbent, akkor vette kezde-
tét az a majd háromszáz évig tartó dühöngő őrjöngése,
amely a római keresztényüldözés néven ismeretes a mai
történelemoktatásban. Ez volt az úgynevezett keresztény-
ség történetének legvéresebb és legsötétebb korszaka. Ed-
dig. Amikor sátán belátta, hogy így nem jut előrébb, akkor
találta ki azt, hogy ha az erőszak nem működik, hát mű-
ködni fog a csel. Ha elpusztítani nem tudja Krisztus örök-
ségét, hát megrontja azt. Ekkor ölelte egy hirtelen fordu-
lattal keblére a híveket. Hiszen tudta, legjobban belülről
lehet egy egyébként erős egységet felbomlasztani, meg-
rontani. Tudni kell, hogy a mai római egyház egyenesági le-
származottja és örököse a római császárok által uralt római
birodalomnak. A pápa pedig a császároknak. Csak a tála-
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lás változott meg. A vértet díszes reverendára, a kardot fe-
rulára, a császári koronát tiarára cserélte. Ez egy hosszú tör-
ténet, számos forrás elérhető ezzel kapcsolatban, ezért itt
nem tárgyalnám alaposabban, de néhány idézetet azért
mégis beszúrnék idevonatkozóan, a magyar kurír katolikus
hírportál írásaiból, ahol a pápai viseletről ír: „A római pá-
pák a IV.századig nem viseltek megkülönböztető méltó-
ságjelvényeket, illetve öltözéket.Azután fokozatosan meg-
örökölték a római császár jelvényeit, részben adományozás
folytán, amivel a császár jelezni kívánta, milyen fontossá-
got tulajdonít Péter utódának, részben pedig mert a biro-
dalom hanyatlásával együtt Róma püspöke vált a legfőbb
tekintéllyé Itáliában.” Ugye a nyugatrómai birodalom 4��-
ban bukott el végleg. Eddigre azonban szépen átmosó-
dott, átlényegült a ma is ismert és regnáló, a szentség álcája
mögé rejtőző hatalommá.

A pápai fejfedővel kapcsolatban pedig íme egy érdekes
részlet ugyanebből a forrásból: „A koronák hármas száma
többrétű szimbolikus tartalmat hordoz, ám a XVI. századi
koronázási szertartás szavai szerint arra utal, hogy a ró-
mai pápa „a fejedelmek és királyok atyja, a világ ura és
Krisztus földi helytartója”. Írja ezt a katolikus forrás (!)
Ehhez képest mit is mondott Krisztus?

„Atyának se szólítsanak közületek senkit a földön, mert
egy a ti Atyátok, a mennybéli.” Pedig a katolikus hívek
nemhogy a pápát (aki egyenesen „szentatya”), hanem még
a mezei papokat is atyának szólítják, hiszen azok ezt vár-
ják el tőlük. De az Úr ezen kívül azt is mondta, hogy ti (em-
berek) mindannyian testvérek (egyenlők) vagytok, tanító-
tok pedig egy van, a Krisztus. Ez az ige nyilván elkerülte a
katolikus „szentatyák” és atyák figyelmét. Alább ez követ-
kezik a katolikus forrás pápai viseletet ismertető leírásában:
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„XVI. Benedek pápa azzal lepte meg a közvéleményt, hogy
saját címerén egyszerű püspöksüveget alkalmaz. Ám a
püspöksüveg (mitra, infula) kezdetben szintén a pápa ki-
zárólagos viselete volt. Eredetéről megoszlik a történészek
véleménye: egyesek szerint az ószövetségi főpapi viseletből
fejlődött ki, mások szerint a már említett pápai süveg egyet-
len formája alakult kétféleképpen. Az egyikből lett a tiara
mint uralkodói viselet, a másikból pedig a liturgikus fejfedő.
Ez utóbbinak viselési jogát először IX. Leó (1�4�–1��4)
engedélyezte kiváltságként egyes püspökök számára, majd
a XII. századtól kezdődően használata általánossá vált kö-
rükben. A zárt, kúp alakú süveget ekkor nyitották ketté kö-
zépen, hogy megkülönböztessék a pápai viselettől. Az így
keletkezett két „szarvát” eleinte kétoldalt hordták, majd
hamarosan megfordították, amivel elnyerte mai alakját.
Szimbolikus értelmezése III. Incétől (11��–121�) szárma-
zik, aki szerint a két szarv az Ó –, illetve az Újszövetséget jel-
képezi.” Idézet bezárva. Tehát „két szarv” a püspöki süve-
geken is, amelyeket eredetileg még helyesen is, a lényeget
bemutatva hordtak. Ezt talán nem is kell kommentálnom.
Lényeg az, hogy a nyugatrómai birodalom hanyatlásának
kezdetén, alig egy évszázaddal végső bukása előtt Nagy
Konstantin elhatározta, hogy megalapozza azt a hatalmat,
amely a nyugati világban szellemi örököse lesz a császári
Rómának. Ez az ötlet azonban nyilván nem a saját fejéből
pattant ki, hiszen ez a lépés messze túlmutat azon a lépté-
ken, amelyet az emberi előrelátás, tervezés egyébként még
hihetővé tenne. Itt valami sokkal komolyabb dolog kezdett
testet ölteni, mint amely vonatkozásában ember elvileg
valaha is dönthetett volna. Tehát első Constantinus császár
hirtelen egy isteni kinyilatkoztatás (látomás) részese lett,
amely csoda hatására addigi nézőpontja gyökeres változá-
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son ment keresztül. E látomás hatására rádöbbent, hogy a
szegény, addig gyűlölt és üldözött keresztényeket (Krisztus-
követőket) ezután inkább szeretni kell, és minden lehetsé-
ges eszközzel támogatni őket. Sőt, ő maga is felvette a val-
lást és a birodalom legbefolyásosabb vezetőinek is melegen
ajánlotta ezt a tettet, amelyet azok –ki tudja miért –, ha-
marosan meg is cselekedtek. Ekkor váltak a Krisztust kö-
vetők hivatalosan keresztényekké. Konstantin rendelte el a
római hatalomnak ma is székhelyeként ismert Szent-Péter
bazilika építését és nyilván ezzel egyidejűleg kezdett el ki-
épülni az a hatalmas földalatti rendszer is, amely a hívek
szemétől távol rejti a Vatikán alatt azt a mérhetetlen meny-
nyiségű tudást, kincset és bizonyítékot, amely feltárhatná
a világ előtt Róma igazi arcát és a valós történelmet. Kons-
tantin tette át az Isten napját a szombatot vasárnapra, és
hívta össze i. sz. 32�-ben a niceai zsinatot, amellyel meg-
kezdték a Krisztusi tanok szándékos elferdítését, megvál-
toztatását, felülírását. Dogmatizálták a tanításokat, minden
más álláspontot, amely nem egyezett az övékével, azaz a ha-
taloméval, eretneknek nyilvánítottak és később halállal
büntettek. Ezen a zsinaton nyilvánították ki először a ha-
mis szentháromság tanát is, (amelyet ma minden keresz-
tény egyház elfogad és) amely az ősi pogány szenthárom-
ság kultusz becsempészése volt a keresztény tanokba, majd
ezt véglegesítették is a konstantinápolyi zsinat alkalmával
3�1-ben, ahol kihirdették, hogy Atya, Fiú, Szentlélek egy
szubsztancia, de három hüposztaszisz, vagyis személy. Az
egy Istenből így csináltak hármat. De ezzel éppen csak be-
lekezdtek az eredeti tanok megváltoztatásába. További po-
gány szokásokat vettek át és integráltak az egyházi liturgi-
ába. Ilyenek a bálványok, képek, szobrok, szentek, tárgyi
relikviák, a Madonna- szent szűz, stb. imádata, a napimá-



11�

dat, a pogány naptisztelethez kapcsolódó ünnepek beve-
zetése, halotti kultusz (pl. mindenszentek, halottak napja,
amikor a katolikusok elhunyt hozzátartozóikhoz és a szen-
tekhez is imádkoznak segítségért, közbenjárásét, lelki kö-
zösséget éreznek azokkal), átírták, saját tanításaikhoz iga-
zították a tízparancsolatot, stb., egyszóval innen datálódik
mindaz a megrontó tevékenység, amely a keresztény vallás
Krisztusi tanításokhoz képest idegen viszonyát eredmé-
nyezi. Nem szándékom elveszni a részletekben, de gon-
doljunk csak a már csecsemőkön elvégzett keresztelés rí-
tusára! Keresztelő Szent Jánosnak tulajdonítják e szokás
bevezetését, aki állítólag ezt cselekedte a hívekkel. Gon-
doljunk csak arra, hogy ez az állítás mennyire életszerű!
Adva van egy zsidó próféta, aki a Messiás eljövetelét hirdeti,
a judaizmust ismeri mint vallást, a kereszt számára nem
egyéb, mint ami valójában. Egy kínzó, kivégző eszköz.A ke-
resztények szerint tehát ez a zsidó próféta, aki mind meg-
jelenésében mind hitében Illés ószövetségi zsidó próféta
méltó utódjának, szellemi örökösének tekinthető, állítólag
a keresztség szentségében részesíti a hozzá térő, megtisz-
tulni vágyó zsidó híveket, sőt magát Krisztust is. Az ógö-
rög szövegű eredeti tekercsekben természetesen szó sincs
ilyesmiről. Azokban János alámeríti (bemeríti) a hozzá té-
rőket a Jordán vizébe, ezért az eredeti iratok Bemerítő
(baptisztész) Jánosként beszélnek a prófétáról. Szó nincs te-
hát semmiféle kereszt rajzolgatásról, vagy bármiféle egyéb
rítusról, amely kapcsolatba hozható a kereszt jelképpel.

A keresztény vallás gyökerei a judaizmusba kapaszkod-
nak. A zsidó vallás az, amelyből életre kelt, ám csak a gyö-
kerek közösek, hiszen a zsidók nem ismerik el az Újszövet-
séget. Azt, amelyet Jézus Krisztus hozott el az embereknek.
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Érdekes tény, hogy Jézus eredetileg csak a zsidókkal foglal-
kozott, csak nekik hirdette Isten új szövetségét, hiszen ne-
kik volt megígérve a Messiás eljövetele, de azok elutasítot-
ták Őt.Véres leszámolásba torkolló elutasítás volt ez.Végül
a tiszta egyház egy zsidó magból (pl. apostolok), valamint
görögökből és olyan népek gyermekeiből állt össze, akikhez
elért Jézus Krisztus tanítása. Érdekes, hogy a Krisztus meg-
feszítését és feltámadását, majd mennybemenetelét követő
időszak, az üldöztetések ideje volt az úgynevezett keresz-
ténység legtisztább korszaka. Ekkor még valóban a Krisztusi
tanok érvényesültek, a megtért emberek nagy többsége az
életük árán is kitartott hite mellett. Az emberek gondolko-
dás nélkül adták akár életüket is Krisztusért, énekelve és Is-
tent áldva mentek a halálba, az oroszlánok elé, amely visel-
kedést a rómaiak egyszerűen fel sem tudtak fogni. Tőlük ez
tökéletesen idegen magatartás volt. Egyszóval a keresz-
ténységre el lehet, és vele kapcsolatban el kell mondani azt,
hogy egy, az egyetlen igaz, bizonyíthatóan igaz állításokon
alapuló, de igen nagy mértékben eltorzított és hamis taní-
tásoktól, pogány elemektől hemzsegő, mai arcát tekintve
Krisztustól tökéletesen idegen vallássá és egyházzá lett hit-
rendszer, amely a világ teljes népességének majd egyhar-
madát (Becslések szerint 2,2 milliárd lélek!) vezeti félre.
Nincs még egy ekkora tábort a magáénak tudható vallás,
és ha tekintetbe vesszük „alattvalóinak” számát, akkor be
kell látnunk, hogy nincs még egy akkora uralkodó vagy fe-
jedelem sem, akinek ennyi híve (alattvalója) lenne e boly-
gón, mint a római pápa. Mondhatják néhányan erre, hogy
a református egyházak, az ortodoxok nem a pápai fenn-
hatóság alatt működnek, de ha így gondolják, hát rosszak
az értesüléseik. Minden keresztény egyházfő (néhány ki-
sebb csoportosulás és szekta kivételével) behódolt mára a
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pápának. Mindezt az ellentétek félretevése, az összefogás
megteremtésének jelszava alatt, az egység megteremtésének
érdekében. Bármilyen furcsa is, de ma valóban a legna-
gyobb földi király Róma püspöke, a pápa. Legyen bármi-
lyen katonai potenciállal bíró nagyhatalom vagy nagy val-
lási vezető, a keresztény világból mindenki pápai
audienciákra jár eligazításért. Ahogyan már a XVI. szá-
zadban is kimondták, és ma ez fokozottan igaz: „a római
pápa a fejedelmek és királyok atyja, a világ ura”.

Eljutottunk tehát oda, hogy az összes nagy vallással kap-
csolatban bőven találhatunk okot a szkeptikusságra. Bizo-
nyítékot az igazságra egyetlen egy kínál, ez pedig a ke-
reszténység, éspedig szentírásán keresztül, amely a Biblia.
De vigyázat! Óriási hiba, – amely hibába igen sok ember
beleesik – a Bibliát a kereszténységgel azonosítani. Hi-
szen a Biblia nem azt tanítja, amit a kereszténység, ha-
nem azt, amit Krisztus, Isten tanított. A Biblia tehát nem
hazudik, ám a kereszténység és annak legfőbb képviselője
igen. A keresztény pápa minden eszközzel az összefogást,
a vallások közötti párbeszédet, a megbékélést és a szegé-
nyek megsegítését propagálja. Csókolgatja a Koránt (!) II.
János Pál), ökumenikus miséket celebrál (!) jezsuita Fe-
renc), ölelgeti, méltatja, dicséri az egyéb vallások vezetőit,
és együtt dolgozik velük azon, hogy minden hit, függetle-
nül tanításaitól kiegyezzen egymással, hogy csak a szépet
és a jót nézzék híveik egymásban. Gyönyörű és példamu-
tató viselkedés nem igaz? Ilyen egy szent ember. Csak nem
Jézus Krisztus szerint. Hiszen a pápának (ha valóban Krisz-
tus és az apostolok szellemi örökösének tartaná magát) az
lenne a dolga és kötelessége, hogy minden ellenkező né-
zettel szemben Krisztus tanításait képviselje, hirdesse. Nem
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kiegyezni kellene, hanem megváltoztatni vagy ha ez nem
lehetséges, akkor elhatárolódni a hamis tanoktól így helyes
példát mutatva a híveknek. Egy igazság van, és amellett kell
kiállni. Nem Buddha, nem Konfuciusz, Lao-Ce,Visnu, Siva,
nem Allah és Mohamed, hanem csak és kizárólag Ő, Jézus
Krisztus.Az az ember, aki Krisztus földi helytartójaként ha-
tározza meg magát a világ számára, egyáltalán nem ezt hir-
deti, hanem azt, hogy mindenki fogadja el a másikat olyan-
nak, amilyen. Mindegy ki miben hisz, inkább azzal kell
törődni, hogy a világ nyomorát (amelynek egyébként az ő
egyháza az előidézője és legfőbb oka) fordítsák az em-
berek emberi összefogással, emberi erővel jóra. Fogjon
össze az emberiség, és ezt a sok bajt közös (ön)erővel old-
ják meg, változtassák jóra. Ez az, ami mindenkinek bejön.
Nem véletlenül örvend eddig soha nem látott népszerű-
ségnek a katolikus egyházfő. Szép ideák, népszerű jelszavak.
De vajon Krisztus ezt hirdette? Krisztus azt mondta, hogy
aki nem Őt választja és Őrajta keresztül az Atyát, az Egyet-
len Teremtő Istent, az elkárhozik. Hiába tesz csupa szépet
és jót (bár az ilyen ember meglehetősen ritka), ha nem fo-
gadja el Krisztust, nem üdvözülhet. Krisztus állítólagos
földi helytartója semmi ilyesmiről nem beszél egy árva szót
sem. Kizárólag népszerű és álszent célokat fogalmaz meg
hívei és az őrá egyre jobban figyelő világ számára. Olya-
nokat, amelyek szent és példamutató törekvésnek álcázva
elfordítják az embereket a valódi céltól. Krisztus követésé-
től. Hiszen tudjuk, tehetünk bármennyi jót, ha Krisztust
nem fogadtuk el, nem fogadtuk be a szívünkbe, nem jut-
hatunk célba. Cselekedetekkel, legyenek azok bármilyen jók
is, önmagukban nem érhetünk célt. Az igazságból szorgos
ellenpropaganda és aknamunka kifejtésével így lesz sokak
szemében, mindazokéban, akik nem látnak át a szitán, ül-
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dözendő és ellenszenves tanítás, nézet. Milyen érdekes. A
sátán így dolgozik. És ez még messze nem a vége. Eljön az
idő, amikor a pápa és a többi vallási vezető egy új vallást,
egy közös, ökumenikus egyházat hirdet majd meg. (Oiku-
mené – görög szó, jelentése földkerekség, a lakott világ,
egyetemes, egész világot érintő.) Egyszóval ez nem más,
mint egy vallási alapú (rejtett) globalizáció. Az összefogás,
a kiegyezés és a nézetkülönbségek félretevésének megva-
lósításával. Ez lesz az új világvallás, az új rend vallása. És,
aki addigra még mindig az „elavult” Krisztusi tanításokhoz
ragaszkodik, az fundamentalista, üldözendő, vallási fana-
tikus lesz. Ez a célja a pápának. És a Biblia szerint el is fogja
érni a célját. Az idők jelei ezt mutatják, ahogyan Jézus
Krisztus azt megjövendölte. Igen szépen hangzó és két-
ségkívül magasztos jelszava a pápának a „mentsük meg vi-
lágunkat”. Közös erővel, emberi összefogással mentsük
meg a földet! Na – kérdezheted felháborodva, ezzel aztán
meg tényleg mi baj van? Tudnád, ha figyelmesen elolvas-
nád a Bibliát. Pedig a pápa nyilván olvasta, ettől függetle-
nül és attól is, hogy önmagát ugye Krisztus földi helytar-
tójának,Vicarius Filii Dei-nek nevezi, egészen mást hirdet,
mint amit Jézus hirdetett. Jézus azt mondta, hogy ez a föld
el lesz pusztítva. Mert menthetetlen. Azonban teremtve
lesz egy új föld azoknak, akik az igazságot választották. Ésa-
iás ��:1�: „Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a ré-
giek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak;” Ésa-
iás ��:22: „Mert mint az új egek és az új föld, a melyeket én
teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképen meg-
áll a ti magvatok és nevetek;” Ésaiás �1:�: „Emeljétek az égre
szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, mert az egek mint a
füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai ha-
sonlókép elvesznek; de szabadításom örökre megmarad, és
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igazságom meg nem romol.” Ésaiás �1:1�: „És adtam beszé-
demet a te szádba, és kezem árnyékával födöztelek be, hogy
újonnan plántáljam az egeket, és megalapítsam a földet, és ezt
mondjam Sionnak: Én népem vagy te!” 2Péter3:�: „A mostani
egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek,
tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek
romlásának napjára.” Habakuk 2:13: „Avagy ímé, nem a Se-
regek Urától van-é ez, hogy a népek tűznek építenek, és a
nemzetek a hiábavalóságnak fáradoznak?” Ésaiás 1:31: „És
csepüvé lesz az erős, és munkája szikrává: mindketten égni
fognak, és oltójok nem lészen.” Ezzel szemben ki lehet az, aki
ezt a világot, ezt a földet akarja minden erejével megmen-
teni? Nem bonyolult. Az, aki elbitorolta. Az, aki uralkodik
rajta.Az, akinek ez a királyi székhelye Jel.2:13: :„a hol a Sá-
tán királyiszéke van;...nálatok, a hol a Sátán lakik.”

Sátánnak ügye tehát, hogy ez a föld megmeneküljön. És
valóban, milyen könnyű egy ilyen ügynek népszerűséget,
nagy támogatói kört toborozni.A pápa pedig éppen ezt te-
szi. Minden fórumon erről prédikál, ezt hirdeti. Ha bele-
gondolsz abba, hogy én (Jézus Krisztus és a Biblia tanítá-
sával összhangban) mit mondok, azt konkrétan, hogy ez a
föld el kell, hogy pusztuljon, tegyen bármit az emberiség,
e világot nem lehet már megmenteni, akkor nem nehéz
megérteni azt a sátáni stratégiát, hogyan csinálnak az iga-
zakból vallási fanatikusnak titulált őrülteket. Üldözendő,
veszélyes, felforgató anarchistákat. Hiszen milyen ember az,
aki azt mondja, hogy ennek a földnek el kell pusztulnia?
Nyilvánvalóan őrült.Vagy Krisztus-követő és hívő, aki tel-
jes mértékben hisz Isten szavában, azaz a Bibliában leír-
takban-jegyzem meg halkan. A pápa tehát nyilvánvalóan
nem ilyen, hiszen ő azt prédikálja, hogy ezt a földet kell
megmenteni közös, emberi összefogással. Hát, így műkö-
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dik ez. Ám Ésaiás �:2�: „Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak
mondják és a jót gonosznak; a kik a sötétséget világossággá
s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s
az édest keserűvé!”

A hetedik levél a Laodiczeai, amely a mai korszaknak fe-
lel meg. Ebben, immáron másodízben azért nincs semmi-
lyen dicséret, mert a kereszténység ekkorra teljesen és tö-
kéletesen eltávolodott attól a szellemiségtől, amelyet Jézus
Krisztus képviselt. Az úgynevezett kereszténység egy tö-
kéletesen megromlott pogány hit lett eddigre. Nézzük csak
meg a keresztény egyházak, különösképpen a legfőbb, a ró-
mai katolikus egyház tanításait, szokásait! Minden keresz-
tény egyház egyetért a hamis szentháromság-dogmájával,
ünneplik a pogány ünnepeket, de a katolikusok ehhez még
a bálványimádatot (Mária, szentek, képek, szobrok, erek-
lyék, stb. imádata, ezekhez való fohászkodás), a napkultuszt,
a hierarchia rendszert, és még hosszan sorolhatnám a Jé-
zustól teljesen idegen tanításokat, szokásokat is, beemelték
eddigre szokásaikba, liturgiájukba. Mindegyik egyház a
hagyományait tiszteli és nem kizárólag az igét vizsgálja és
hirdeti, ahogyan azt kellene.”

Vakvilág:

„Biblia versus kereszténység. Mielőtt rátérnék jelen fe-
jezet tárgyára, muszáj egy kicsit ismét vizsgálnom ezt a „ke-
resztény” elnevezést. Ez valamiért nagyon csípi a szemem
(nyilván mert hazugság), ráadásul kaptam ismét némi el-
gondolkodtató gondolatsort e tárgyban. Előző írásomban,
a Backstage című könyvben leírtam, hogy többeknek, te-
ológus professzornak, főiskolai tanárnak feltettem a kérdést
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ezzel kapcsolatban. Idézem kivonatosan az ide vonatkozó
részt, hogy érthetően folytathassam az ott tulajdonképpen
félbehagyott, illetve azóta kiegészítést nyert gondolatme-
netem: „ A kérdés úgy szólt, hogy milyen adatok alapján je-
lenti ki azt, hogy a konstantini fordulat előtt Krisztus kö-
vetői keresztényeknek nevezték önmagukat? Íme a válasz:
„A keresztény elnevezés valóban a Bibliából ered, Jézus kö-
vetőit először Antiokhiában nevezték keresztényeknek
(Ap.Csel.11:2�.).Az elnevezés aztán széles körben elterjedt,
és számos forrásban felbukkan, tehát az első évszázadok-
ban, a konstantini fordulat előtt is használták ezt a nevet (a
keresztények is önmagukra, illetve mások is rájuk). Biblián
kívüli forrásként megemlíthető pl. Tacitus, a római törté-
netíró feljegyzése (Christianusként hivatkozik rájuk): szá-
mos hivatkozás van erre a névre, tehát a források magától
értetődően használják ezt az elnevezést.” Eddig az idézet.
Rendben van. Akkor most nézzük meg a hivatkozott ige-
szakaszt! Apostolok cselekedetei 11.2�-2� Károli: „25. El-
méne pedig Barnabas Tárzusba, hogy felkeresse Saulust, és rá-
találván, elvive őt Antiokhiába. 26.És lőn, hogy ők egy egész
esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy so-
kaságot; és a tanítványokat először Antiokhiában neveztek ke-
resztyéneknek.” Nem tudom ki, hogy érzi, de a Károli ver-
zió szinte csak úgy mellékesen, a 2�. vers végén megjegyzi,
hogy (ja?) „és a tanítványokat először Antiókhiában ne-
vezték keresztyéneknek.” Ahhoz képest, hogy mára egy
több mint kétmilliárdos vallás nevének első bibliai előfor-
dulásáról van szó, a dolog kissé elsikkadt. Fontosabb volt,
hogy Barnabás és Saulus egy egész esztendeig ott forgoló-
dott, hogy nagy sokaságot tanítottak, mint az, hogy először
itt bukkan fel a keresztény elnevezés.A Vulgáta, Káldi – féle
1�2�-ban kiadott magyar verziója szerint is elég cifra a do-



124

log: „El-méne pedig Barnabás Társusba, hogy megkeresne Sa-
ulust: kit mikor fel-talált volna Antiokiába vivé. És egész
esztendeig lakának ott az Anyaszentegyházban: és sok sere-
get tanítának, úgy hogy először Antiokiában neveztetnének a
tanítványok Keresztyéneknek.” Csia szerint: „Eljutott a hir fe-
lőlük a Jeruzsálemben lévő eklézsia fülébe is, úgyhogy onnan
Barnabást elküldték Antiohiába. Mikor az odaérkezett és
látta az Istennek ott ható kegyelmét, megörült, és mindnyá-
jukat bátorította, hogy elszánt szívvel maradjanak meg az Úr
mellett. Mert jó, Szent Szellemmel és hittel telített férfi volt.
Így elég nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Elment azután
Tárzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magá-
val vitte Antiohiába. Úgy történt azután, hogy egy egész éven
át együtt voltak az eklézsiában, s jókora sokaságot tanítottak.
A tanítványok először Antióhiában kapták a keresztyén
nevet.” Ez utóbbi verziót azért idéztem a 22. verstől folya-
matában, hogy érezhetővé váljon a lényeg. Az itt már kü-
lönírt, teljesen önállóként szereplő utolsó mondat szinte
teljesen idegen a szövegkörnyezettől! Nem illik oda. Az
előzmények teljesen másról szólnak. Számomra világosan
látszik, hogy bár Károli és különösen a katolikus-jezsuita
Káldi igyekezett valamiféle egységet teremteni az utolsó
mondat és az azt megelőző szöveg között, ezt a mondatot,
ahogyan Csiánál jól érzékelhető, valaki utólag biggyesztette
a szöveg végére. Egyébként is: „És a tanítványokat először
Antiókhiában nevezték keresztyéneknek”. De kik és miért?
Csak úgy? „A tanítványok először Antiókhiában kapták a
keresztyén nevet” De kitől és miért? Ezek lettek volna a he-
lyes és logikus kérdések, amelyet a tudós elméknek kellett
volna szegeznem... Erről egy szó sincs az írásban. Kiknek
nem tetszett, vagy nem felelt meg az addig általánosan
használt „Krisztus-követő” elnevezés? Miért kellett ezt meg-
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változtatni? Amint írtam, maga Jézus (Jehosua azaz Isten
segítsége) egyetlen egy alkalommal sem beszélt soha, sehol
kereszténységről. Miért? A válasz egyszerű és kézenfekvő:
mert nem ismert el ilyen elnevezést! Ahogyan például
még a Károli verzióban is sűrűn előforduló „anyaszent-
egyház” kifejezést sem. Ezek kivétel nélkül mind „emberi
találmányok”, nem Istentől valók. Bár a „keresztelés” szót
Krisztus szájába adták az igefordítók, meggyőződésem,
hogy ezt a szót vagy kifejezést sem használta sosem Jézus.
Jól alátámasztja ezt a kijelentésemet az az igeszakasz, ahol
Pál a Tituszhoz írt levelében (3:�) így beszél (Károli sze-
rint): „Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi
cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg min-
ket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása ál-
tal,” Még a jezsuita Káldi is így hozza ezt a szakaszt a latin
Vulgáta magyar fordításában: „nem az igazság chelekedeti-
ből, mellyeket mi chelekedtünk, hanem az ő irgalmassága sze-
rént üdvözített minket az újonnan születésnek förödője és a
Szent Léleknek megújítása által...” Tehát nem keresztelés, ha-
nem fürdő! Bemerítés! Nem Keresztelő János, hanem Be-
merítő János! Mekkora butaság, mondhatni öngól a Vul-
gátában és még a Károli verzióban is, amikor ezt írják
(Máté 3:�-�): „Akkor ki-megyen vala hozzája Jerusálem és az
egész Júdea és a Jordán körül való egész tartomány és meg-
kereszteltetnek vala tőle a Jordánban, meg-valván bűnöket.
Látván pedig sokakat jőni az ő keresztségére a Farizeusok, és
Sadduczeusok közzül, monda nekik: Viperák fajzati ki mu-
tatta meg nektek hogy el futnátok a kővetkőzendő harag
előtt? Teremtsetek azért méltó gyümölchét a penitentziának.”
Károli: „Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea
és a Jordannak egész környéke. És megkeresztelkednek vala ő
általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről. Mikor
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pedig láta, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan
mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nekik:
Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy
az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek? Te-
remjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket” Feltenném te-
hát a kérdést: valóban van olyan józan ember, aki elhiszi
azt, hogy a farizeusok és a sadduceusok, a legképmuta-
tóbb zsidók, akik valaha voltak a földön kimennek Já-
noshoz megkeresztelkedni? Ez elképesztő! Legalább a
Csia – féle verzióban olvasható a helyes változat, hiszen eb-
ben már nem szerepel itt és a következőkben sem a ke-
resztelés hazugsága: „Akkoriban Jeruzsálem, továbbá az
egész Júdea es a Jordán egész környéke kiment hozzá s mi-
közben vétkeiket megvallottak, bemeríttettek magukat vele a
Jordan folyóba. De mikor látta, hogy sok farizeus és szaddu-
ceus is jön hozzá, hogy bemerítkezzék, így szólt hozzájuk: „Vi-
perák fajzatai, ki figyelmeztetett titeket, hogy a rátok követ-
kező harag elől menekülnötök kell? Teremjetek hat oly
gyümölcsöt, mely méltó ahhoz, hogy új felismerésre térje-
tek.”Ez az egész „keresztyénesdi-keresztelősdi” történet jól
példázza azt a rengeteg hazugságot, manipulációt, amellyel
az egyház, és főnöke sátán operál, már az egyház megala-
pítása óta. De azt kell mondjam, hogy szinte nincs is szük-
ség az ige meghamisítására vagy manipulálására, mert a hí-
vek nagy többsége amúgy is teljesen vak az igazságra, és
sokan még ahhoz is lusták vagy érdektelenek, hogy magát
a Bibliát a kezükbe vegyék, nemhogy rendszeresen tanul-
mányozzák és elmélkedjenek rajta, hiszen az igazság feltá-
rásához ez elengedhetetlenül szükséges lenne.”

Itt megszakítom az idézetet, hiszen azóta, amióta e sorok
leírásra kerültek, jóval előrébb jutottunk az igazság felde-
rítése terén. Tehát az Ap.Csel.11:2� görög verziójához meg-
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jegyzésként hozzáfűzném, hogy ha a keresztény szót eről-
tető, ennek okán valóban a szövegkörnyezettől idegennek
ható utolsó tagmondat mégis az eredeti szöveg része, ak-
kor is van egy kis gond a dologgal. Mégpedig az, hogy a gö-
rög szövegben a Χριστιανούς szó szerepel, amely jelentése
„Krisztusiként” és nem keresztyénként. Ahogyan a szó-
szedet hozza ezt: „Χριστιανός, – οῦ – keresztény, Krisztus
követője” Na már most: a „keresztény” szót nyugodt szív-
vel töröljük a listából, hiszen az egy szimpla hazugság, utó-
lagos költeménye a büdösbankának. Ne szagolgassuk! Így
tehát megmarad az eredeti jelentés, a „Krisztusi, vagy Krisz-
tus-követő”. Mi mindenképpen ezt válasszuk! Mert ennek
van értelme. Tehát ha így (Krisztusi), ha úgy (Krisztus-kö-
vető), de bizonyosan nem keresztény.Amennyiben a görög
szöveg itt hiteles, márpedig ebben a formájában én is el
tudnám fogadni annak, akkor a helyes fordítás valahogy így
szólna: „és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték
(Nazarénusok helyett) Krisztus-követőknek.” Ez így logikus
és helyes lenne, hiszen a Krisztus-követő elnevezés jóval lé-
nyeglátóbb és pontosabb, mint a Nazarénus. Ez tökéletesen
helyes és logikus módosítás lett volna a valódi hívek ré-
széről ellentétben az értelmetlen és hazug keresztényre
való névmódosítással. Így, eszerint számomra is elfogad-
ható és logikus a görög szöveg. De most kanyarodjunk visz-
sza a Vakvilág lapjain leírt gondolatokhoz!

„Most térjünk rá a fejezetünk címéhez igazodó tarta-
lomra! Előző írásomban, a Backstage című könyvben leír-
tam egy igen fontos észrevételt, mégpedig azt, hogy óriási
hiba a Bibliát a kereszténységgel egy kalap alá venni,
vagy azzal azonosítani. A kereszténység, különösen pedig
a katolicizmus nem azt tanítja, amit a Biblia, azaz, amit Is-
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ten tanít az embernek! A Biblia egyetlen szóval sem beszél
egy olyan vallási rendszerről, amelyet a katolikus egyház,
majd az abból leváló református egyházak képviselnek ma
is a földön. A bibliai tanítások még csak nem is hasonlíta-
nak ezekhez. Ezért nem győzök álmélkodni azon, hogy ez
a gigászi „hívő” embertömeg, ezt hogy nem veszi észre???
Már elnézést a kifejezésért, de az emberek simán, csont nél-
kül beszopják inkább a pápa és a papság álszent dumáját,
amely valóban nem más, mint megtévesztő süketelés a va-
koknak. De – mint a mellékelt ábra mutatja – tökéletesen
működik. Ferenc jezsuita pápa ma a világ egyik legnép-
szerűbb embere. Leereszkedik a köznép köreibe, minden
hónapban videóüzenetben serkenti a híveket az összefo-
gásra, a szegények megsegítésére, a föld megmentésére.
Különböző ökumenikus találkozókat szervez, komoly erő-
feszítéseket és propagandamunkát fejt ki a vallások közötti
párbeszéd minél hatékonyabbá tételére, amely célból egy
vegyes vallási összetételű intézet is működik már. Közben
a figyelmes szemlélő azt látja, hogy a világ minden szá-
mottevő hatalmának a vezetője audienciákra megy a Vati-
kánba függetlenül vallásától, vagy nemzetségétől.Akiket a
közelmúltban nyíltan láthattunk, az például minden oro-
szok Putyinja, akik egyébként ortodoxok és nem katoliku-
sok, vagy Barack Hussein Obama, aki protestáns keresz-
tény, és nem mellékesen a világ legnagyobb protestáns
hatalmának a 44. elnöke, de az anglikán egyház feje II. Er-
zsébet és férje Fülöp herceg, az ugyancsak jellemzően pro-
testáns hiten lévő németek, a franciák, még a mi Viktorunk
is ott állt vigyázzállásban ennél a kedves vallási vezetőnél.
Bár erre még ráfoghatná egy naiv ember, hogy ezek udva-
riassági látogatások, de hogyan magyarázná meg ugyanez
a naiv ember a pápai egyháznak a nácikkal való szoros ösz-
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szefonódását és múltját? Mert bizony igen jóban volt a pá-
pai állam, illetve a katolikus klérus a náci vezetőkkel azok
hatalmának idején. Adolf Hitler, Benito Mussolini, a hor-
vát népirtó usztasa vezér, Ante Pavelic is a pápai egyház
nagy barátja és támogatottja volt. Próbálnak ugyan a Hit-
ler ellen irányuló merényletbe egy vatikáni szálat is bele-
hamisítani, de a dokumentumok és a tények ennek éppen
az ellenkezőjét bizonyítják. Szívélyes látogatások a Vati-
kánban, szoros anyagi összefonódás a nácikkal, ezek leta-
gadhatatlan, dokumentált történelmi események, amelye-
ket bárki hamar felgöngyölíthet az internet segítségével
manapság. A Duce, Benito Mussolini és XI. Pius pápa alá-
írásával született meg az a Lateráni egyezmény, amely so-
rán a pápai állam területet, pénzt, különböző fontos ki-
váltságokat és jogokat kapott az államtól. Kevesen ismerik
a horvát nácizmus és Ante Pavelic történetét, pedig a náci
kollaboráns usztasa kormány nem sokkal maradt el a Füh-
rer SS brigádjaitól, sőt! Bizonyos dolgokban még felül is
múlta azokat. Kevesen tudják, hogy horvát és bosnyák te-
rületen Pavelic idejében a német nácik által fenntartott ha-
láltáborokhoz hasonló, azok hű mintájára készült meg-
semmisítő és kényszermunka haláltáborok működtek. A
leghírhedtebb ezek közül a Jasenovaci tábor volt, de ezen
kívül még legalább négy tábor működött. Ezekben becslé-
sek szerint közel egymillió szerb, zsidó és cigány szárma-
zású civilt likvidáltak a horvát nácik. A kegyetlenkedéseik
messze túltettek az SS brigádok által elkövetett cselekmé-
nyek kegyetlenségén.A Jasenovacban történtek pontos fel-
derítésére a háború után egy bizottság alakult. Ugyan az
usztasák szinte minden írásos dokumentumot elégettek, de
az egykori táborlakók beszámolóiból igen sok eseményre
fény derült. A foglyokat minden módon állandóan kínoz-
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ták, éheztették, napi szinten tömegével likvidálták őket.
Az őröknek volt két speciális eszközük, egy kalapácsszerű
eszköz, ezzel igen sok foglyot egyszerűen halálra vertek, a
másik eszköz pedig egy vastag bőrszíjjal a csuklóra rögzít-
hető görbe penge volt, amellyel a foglyok torkát vágták át.
1�42 augusztusában Jasenovacban az őrök tartottak egy
emberölő versenyt, ahol a nyertes egymaga 13�� emberrel
végzett. De a legdöbbenetesebb adat, amelyre fény derült,
hogy a horvát katolikus papság maga is részt vett a gyil-
kosságokban: 1400 katolikus pap és hercegovinai horvát
nemzetiségű ferences barát közvetlenül részt vett a ju-
goszláv szerbek, zsidók és romák lemészárlásában. Ezt a
Jasenovaci tábor tevékenységét vizsgáló bizottság egy tagja,
dr. Srboljub Živanović, a londoni egyetem antropológus
professzora jelentette be a vizsgálat lezártakor. Ezekről a té-
nyekről kevesen tudnak, és még kevesebben beszélnek. De
ki volt ezeknek a papoknak a közvetlen vezetője? Az az
Alozije Stepinac zágrábi érsek, aki 1�3�-től a horvát kato-
likus egyház fejeként tevékenykedett. Amikor Pavelic náci
diktátor magához ragadta a hatalmat, Stepinac érsek meg-
áldotta őt és ünnepélyes fogadalmat tett, hogy mindig tá-
mogatni fogja az usztasák tevékenységét egy új, tisztán
katolikus ország létrehozásának érdekében. Egyébként a
teljes horvát náci vezérkar hithű katolikus volt. Stepinac ér-
sek az usztasa hatalom tökéletes kiszolgálója és támogatója
volt, e tevékenységét olyan nyíltan tette és hirdette, hogy a
nácik bukása után (a katolikus egyház egyébként bizo-
nyíthatóan segítette horvát nácik a bukás után történt Ar-
gentínába való szöktetését) ezt képtelen volt tökéletesen le-
tagadni. Háború alatti tevékenysége miatt háborús
bűnösként elítélték, de az ezért járó halálbüntetés helyett
Stepinac érsek mindössze tizenhat év börtönbüntetést ka-
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pott, amelyet előbb házi őrizetté enyhítettek, majd öt év
után szabadon is bocsátották az egyházi vezetőt. Stepinac
folytatta katolikus papi tevékenységét, és 1��3-ban tevé-
kenysége elismeréseként bíborosi kinevezésben részesült.
Hívei és az egyház folyamatosan igyekezett tisztára mosni
a múltját, sőt, a háború alatti szerepét egyenesen nép és a
zsidók megmentőjének beállítani. E törekvésükben végül
odáig jutottak, hogy az 1���-ban meghalt Stepinacot, II. Já-
nos Pál pápa 1���-ban boldoggá avatta, amely esemény el-
len egyébként az Izraeli állam hevesen tiltakozott. A hor-
vát katolikus hívek ma szentként tisztelik ezt az embert.

Tehát királyok, elnökök, legfőbb vallási vezetők jelennek
meg időről-időre a pápa előtt. Vajon mi okból? Mi dolga
volt, van az egyháznak,„Jézus Krisztus földi helytartójának”
a nácikkal, a világi hatalmakkal ráadásul úgy, hogy azok je-
lennek meg kihallgatáson nála? Több mint érdekes dolog
ez. Szinte gyanús. Egyszóval a pápa mindent megtesz, csak
azt nem, ami elvileg a dolga lenne. Azt, hogy az emberisé-
get elvezesse Jézus Krisztushoz. Döbbenet, de nézzük a
konkrétumokat! Jézus Krisztus tehát ezt mondta: „Én va-
gyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyá-
hoz, hanemha én általam.” Nem tudom, vajon ez a pápá-
nak nincs meg? Csak mert nagyon nem eszerint cselekszik.
A katolikus egyház azt mondja, hogy persze-persze, fontos
a Biblia, de legalább annyira fontos a „szenthagyomány”,
amelyet az egyház (a pápák és a sok szentatya) az elmúlt
ezerhétszáz éves története alatt összehozott. Pedig ezek a
hagyományok még csak köszönőviszonyban sincsenek
azokkal a tanításokkal, amelyeket a Biblia rögzít. A ke-
resztény istentisztelet folyamata, az egyházi ünnepek, az
egyházi szentségek, a papi hierarchia, a hívek kezelése,
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mind tökéletesen idegen a Biblia szellemiségétől és tanítá-
saitól. Ezeket a dolgokat most már oly mélyen nem részle-
tezném, hiszen fejezeteket írtam ezekről előző írásaim-
ban, de néhány eddig nem tárgyalt ám igen figyelemre
méltó állásfoglalást mégis beemelnék ide a katolikus kate-
kizmusból. Erről fontos tudni, hogy maga a nevezett egy-
ház adta, nyilvánította ki, tehát azzal kapcsolatban, hogy ez
az ő hivatalos állásfoglalásuk, vita nem lehet. Olyan szem-
beszökően és nyilvánvalóan hazug tanítások ezek, amelyek
fényes bizonyítékot szolgáltatnak ennek az egyháznak a lé-
nyegéről. Tehát részletek következnek a Katolikus Kate-
kizmusból: (Katekizmus = kérdés-felelet formájában oktató
hittankönyv)

6. Kire bízta Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást?
Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anyaszentegyházára

bízta.
7. Hogyan őrzi az Anyaszentegyház a kinyilatkozta-

tást?
Az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást a Szentírásban

és a Szenthagyományban őrzi.
11. Mi a Szenthagyomány?
A Szenthagyomány az Anyaszentegyház élő tanítása,

amely az apostolok igehirdetésén alapul.

Megjegyezném, hogy Jézus Krisztus soha nem bízta
semmiféle „anyaszentegyházra” az ige kinyilatkoztatását,
ezen felül sem Krisztus maga, sem a Biblia nem beszél soha,
sehol semmiféle „szenthagyományról”. Ez szimplán az úgy-
nevezett „anyaszentegyház” találmánya, azaz emberi ta-
lálmány, így tökéletesen idegen az Istentől.
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14. Mi az apostoli hitvallás?
Az apostoli hitvallás hitünk rövid foglalata.
15. Hogyan szól az apostoli hitvallás?
(Az apostoli hitvallás ökumenikus szövege.) Hiszek egy

Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek te-
remtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában,
a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz
Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették,
meghalt és eltemették.Alászállt a poklokra, harmadnapon
feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a
mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket
és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes
Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsá-
natát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

16. Mit vallunk meg az apostoli hitvallásban?
Az apostoli hitvallásban megvalljuk, hogy hiszünk a há-

romszemélyű egy Istenben: az Atyában, a Fiúban és a
Szentlélekben; Teremtőnkben, Megváltónkban és Meg-
szentelőnkben.

27. Hány Isten van?
Egy Isten van, aki három személy(???): Atya, Fiú és

Szentlélek.
28. Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy

szóval?
A három isteni személyt egy szóval Szentháromságnak

nevezzük.

Tehát ők hisznek egy „háromszemélyű” istenben, aki
amúgy egy, csak három személye van. Na, erre varrj gom-
bot! Ez olyan mint a sárkány, aki amúgy egy, csak három
feje van. Most akkor egy vagy három???
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46. Kicsoda Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten egyszülött

Fia, aki értünk emberré lett.

Ha Jézus Krisztus a „második isteni személy”, akkor
nyilván háromra gondolnak, hiszen egyből nem lehet senki
második...

51. Kit választott ki Isten, hogy a Megváltó anyja le-
gyen?

Isten Szűz Máriát választotta ki, hogy a Megváltó anyja
legyen.

52. Milyen ajándékokat kapott Szűz Mária Istentől?
Az istenanyaságot, a szeplőtelen fogantatást, a szűzi

anyaságot, a bűntelen életet és a mennybevételt. Ő az Egy-
ház édesanyja.

Tehát nevezett egyháznak még édesanyja is van. Papa,
mama, gyerek. Igazi pogány szentháromság kultusz. Iste-
napa, istenanya, istengyermek.

62. Mire tanít minket Jézus szenvedésével és kereszt-
halálával?

Jézus szenvedésével és kereszthalálával arra tanít minket,
hogy a mi keresztjeinknek is érdemszerző értéke van.

64. Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát?
Jézus kereszthalálát nagypénteken ünnepeljük.
74. Ki a Szentlélek?
A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye,

valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt, akit Jézus
Krisztus ígért meg és küldött el Egyházának.
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Tehát akkor végre kibújt a szög zsákból, hiszen bár egy az
Isten, de van egy valóságos isten Atya, egy valóságos isten
Fiú és egy valóságos isten Szentlélek is. Nekem ez jóval in-
kább háromnak, mint sem egynek tűnik... Ez nagyon fon-
tos dolog, hiszen ha ezt a tant a katolikus vagy keresztény
hívő magáévá teszi, akkor bevésődik neki a három valósá-
gos isten fogalma, ami pedig pogány, több istenben való hit.
Hiába biggyesztik oda, hogy „bár egy az isten” mégis azt
sulykolják a hívek fejébe, hogy az az egy valójában három.
A több istenben való hit pedig kárhozatra visz.

77. Hogyan munkálkodik a Szentlélek az Egyházban?
A Szentlélek vezeti az Egyházat a tanításban, az em-

berek megszentelésében és a pásztori szolgálatban.
78. Mi az Anyaszentegyház?
Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, Krisztus ti-

tokzatos teste.
79. Kik tartoznak a Katolikus Egyházhoz?
Azok a megkeresztelt emberek, akik elfogadják a kato-

likus hitet és az Egyház szentségeit, közösségben a pápával
és püspökeikkel.

80. Ki alapította az Anyaszentegyházat?
Az Anyaszentegyházat Jézus Krisztus alapította.

Az anyaszentegyházat Szent Konstantin (első vagy Nagy
Konstantin római császár) és nem Jézus Krisztus alapította.

81. Ki az Anyaszentegyház láthatatlan feje?
Az Anyaszentegyház láthatatlan feje maga Jézus Krisztus.

Az anyaszentegyház láthatatlan feje maga sátán, aki
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egyébként egy fali mozaikon ott díszeleg a Vatikáni kata-
kombákban is.

82. Kit tett Jézus Krisztus az Anyaszentegyház lát-
ható fejévé?

Jézus Krisztus Szent Péter apostolt tette az Anyaszent-
egyház látható fejévé.

83. Ki ma az Egyház látható feje?
Az Egyház látható feje Szent Péter utóda, a római pápa.
84. Kik az Egyház püspökei?
Az Egyház püspökei az apostolok utódai, az egyházme-

gyék főpásztorai, egységben a pápával.
87. Hány egyházat alapított Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus egyetlen Egyházat alapított, ennek látható

megvalósulásán fáradozik az ökumenikus mozgalom.
91. Kik tanítják az Egyházban tévedés nélkül az igaz

hitet?
Az igaz hitet tévedés nélkül a pápa és a vele egyesült püs-

pökök tanítják.
92. Miben nem tévedhet a tanító Egyház?
A tanító Egyház a hit és erkölcs tanításában nem téved-

het.
93. Mi biztosítja az Egyház tévedhetetlenségét?
Az Egyház tévedhetetlenségét Krisztus ígérete, a Szent-

lélek működése biztosítja.
94. Ki zárja ki magát az Egyház közösségéből?
Az zárja ki magát az Egyház közösségéből, aki megis-

mert katolikus hitét megtagadja.
95. Mit jelent a szentek közössége?
A szentek közössége azt jelenti, hogy az Egyház élő és

meghalt hívei Krisztussal és egymással összetartoznak, és
egymáson segíthetnek.
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96. Kik tartoznak a szentek közösségéhez?
A szentek közösségéhez tartoznak:
1. a földön élő keresztények, vagyis a zarándokegyház;
2. a tisztítóhelyen szenvedő lelkek, vagyis a szenvedő

egyház;
3. az üdvözültek a mennyországban, vagyis a győzedel-

mes egyház.
97. Mivel segítenek minket az üdvözültek?
Az üdvözültek azzal segítenek minket, hogy közbenjár-

nak értünk.
98. Mivel segíthetünk a tisztítóhelyen szenvedő lelke-

ken?
A tisztítóhelyen szenvedő lelkeken imádsággal, jócsele-

kedetekkel, búcsúkkal és különösen szentmiseáldozattal se-
gíthetünk.

100. Mit tanít az apostoli hitvallás a bűnök bocsána-
táról?

Az apostoli hitvallás a bűnök bocsánatáról azt tanítja,
hogy az Egyház szolgálata által Istentől minden bűnre bo-
csánatot nyerhetünk.

101. Mit jelent a rítus?
A rítus azt jelenti, hogy az azonos hitet valló katolikus

keresztények saját egyházi törvények, böjti fegyelem és
szertartások által vallják meg hitüket

Ezt a botrányt nem is kommentálnám, tisztán és pon-
tosan látható minden hazug emberi találmány a fenti szö-
vegben, amelyben semmiféle egyezés nem fedezhető fel a
Biblia tanításaival összevetve azt ezekkel a tanokkal. Szent
Péter utódja a pápa? Ökumenikus mozgalom? Tévedhe-
tetlenség hit és erkölcs dolgában? Tisztítóhely, szentek,
egyház szolgálata általi bűnbocsánat??? Botrány!
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122. Hogyan szól Isten tízparancsolata?
Isten tízparancsolata így szól:
1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
�. Ne ölj!
�. Ne paráználkodj!
�. Ne lopj!
�. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!
�. Felebarátod házastársát ne kívánd!
1�. Mások tulajdonát ne kívánd!

Isten tízparancsolata nem így szól. Így a katolikus egy-
ház tízparancsolata szól.

129. Kik a szentek?
A szentek (Isten barátai) azok az üdvözültek, akiket az

Anyaszentegyház példaként állít elénk, és közbenjárásukat
kéri.

130. Kit tisztelünk a szentek közül leginkább?
A szentek közül leginkább a Boldogságos Szűz Máriát

tiszteljük.
131. Miért tartjuk tiszteletben a szentképeket és erek-

lyéket?
Azért tartjuk tiszteletben a szentképeket és ereklyéket,

mert azok Istenre, Jézusra vagy a szentekre emlékeztetnek
minket.

A Biblia szerint ellenben:
„Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót

azokhoz Ne imádd és ne tiszteld azokat;”
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138. Mit parancsol Isten a harmadik parancsolattal?
Isten a harmadik parancsolattal azt parancsolja, hogy az

Úr napját, vagyis a vasárnapot szenteljük meg.

Biblia: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszen-
teljed azt. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és meg-
szentelé azt.”

Tehát nem a vasárnapot hanem a szombatot. Még a
Káldi-féle katolikus Bibliában is a szombat szerepel, ehhez
képest minden gond nélkül vasárnap az Úr napja a pá-
pistáknál, sőt még a reformátusok is vasárnap járnak is-
tentiszteletre a templomba.

139. Hogyan kell a vasárnapot megszentelnünk?
A vasárnapot szentmisén való részvétellel, pihenéssel

és a családi közösség ápolásával szenteljük meg.

A Biblia szerint sehogy.

140. Ki vétkezik Isten harmadik parancsolata ellen?
Az vétkezik Isten harmadik parancsolata ellen, aki el-

hanyagolja a szentmisét és fizikai vagy szellemi munkát tar-
tósan végez.

172. Hogyan szól az Anyaszentegyház öt parancso-
lata?

1. A vasárnapot és az ünnepeket szentmisével és mun-
kaszünettel szenteld meg!

2.A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket
tartsd meg!

3. Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál!
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4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg,
és gyermekeidet katolikus módon neveld!

�. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támo-
gasd!

Tehát akkor vannak Isten parancsolatai, meg vannak az
anyaszentegyház parancsolatai. Vagy ez vagy az...

173. Melyek a kötelező ünnepek?
A kötelező ünnepek a vasárnapon kívül: Karácsony,

Újév, Nagyboldogasszony.
174. Hogyan kell az Anyaszentegyház ünnepeit meg-

szentelni?
Úgy kell az Anyaszentegyház ünnepeit megszentelni,

mint a vasárnapokat.

Tehát sehogy.

175. Hogyan kell a vasárnapi és ünnepi szentmisén
részt venni?

Vasárnap és ünnepnap a szentmisén elejétől a végéig te-
vékenyen kell részt venni.

181. Mikor kezdődik és meddig tart a húsvéti szent-
áldozás és szentgyónás ideje?

A húsvéti szentgyónás és szentáldozás ideje hamvazó-
szerdától Szentháromság vasárnapig tart.

184. Milyen anyagi kötelezettségeink vannak Egyhá-
zunk iránt?

Kötelezettségünk az egyházközség, az egyházmegye és az
egész világegyház anyagi szükségleteihez hozzájárulni.

A Biblia szerint: (Jel.22:1�)„És a ki szomjúhozik, jőjjön el;
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és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” (Máté 1�:�) „Be-
tegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat tá-
masszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen ad-
játok.”

205. Mikor kapjuk meg először a megszentelő ke-
gyelmet?

A megszentelő kegyelmet először a keresztségben kap-
juk meg.

228. Hogyan kell keresztelni?
Kereszteléskor vizet öntünk a keresztelendő fejére, és

közben e szavakat mondjuk: „N. én megkeresztellek téged
az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.”

234. Hogyan bérmál a püspök?
A püspök felteszi kezét a bérmálkozó fejére, homlokát

kereszt alakjában megkeni krizmával és mondja: „N. vedd
a Szentlélek ajándékának jelét.”

241. Kiknek adott az Úr Jézus hatalmat, hogy a ke-
nyeret és a bort testévé és vérévé változtassák át?

Az Úr Jézus az apostoloknak és utódaiknak adott hatal-
mat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtas-
sák át.

242. Mikor változtatják át a püspökök és a papok a ke-
nyeret és a bort az Úr Jézus testévé és vérévé?

A püspökök és a papok a szentmisében változtatják át a
kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és vérévé.

247. Hogyan veszünk részt a szentmisén?
A szentmisén befogadjuk Isten Igéjét, áldozatul fel-

ajánljuk magunkat Jézus Krisztussal az Atyának, és lehe-
tőleg megáldozunk.

260. Mi a bűnbocsánat szentsége?
A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a



142

gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink
bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal.

261. Mi a szentgyónás hatása?
A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, vissza-

adja, illetve növeli bennünk a megszentelő kegyelmet,
megment a kárhozattól, és erőt ad a bűn elleni küzde-
lemre.

262. Mikor kell gyónni?
Feltétlenül gyónni kell legalább évente egyszer, és ha

halálos bűnt követtünk el, minél előbb.
263. Miért ajánlatos a gyakori gyónás?
Azért ajánlatos a gyakori gyónás, mert a gyónásban Is-

ten nemcsak a bűnt törli el, hanem helyes keresztény szem-
léletre is nevel minket.

270. Mit cselekszünk, amikor gyónunk?
Amikor gyónunk, akkor őszintén megvalljuk bűneinket

a gyóntató papnak, hogy azoktól feloldozzon minket. A
pap Krisztus személyét képviseli és az Egyház nevében
cselekszik.

273. Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás után?
A gyóntató pap tanácsaival segíti a gyónót, elégtételt ad,

és az Úr Jézustól kapott hatalmával feloldozza a gyónót bű-
neitől.

277. Mi a búcsú?
A búcsú a feloldozott bűnök ideig tartó következmé-

nyeinek csökkentése vagy eltörlése, az Egyház közbenjá-
rására.

Tehát ezek szerint az ember pap és az egyház, átveheti Is-
ten kizárólagos kompetenciáját, és megbocsáthatja a bű-
nöket.
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312. Mivel kezdjük és végezzük az imádságot?
Az imádságot keresztvetéssel kezdjük és végezzük.

Miért? Ki mondta ezt? Hol van ez a Bibliában leírva? Ke-
resztet vetni egy pogány (bálványimádó) rítus!

314. Imádkozhatunk-e a szentekhez?
Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk is Istenhez

fordulunk, és bennük Isten ajándékát magasztaljuk.
315. Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját?
Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagyis az Üd-

vözlégy Máriával köszöntjük.

Imádkozhatunk a bálványokhoz, meghalt emberekhez
Isten helyett? Nos, ez tehát a katolikus katekizmus, avagy
az az egyezményesen elfogadott egyházi tanítás és hitval-
lás, amelyet ez a „szent” egyház érvényes igazságként ki-
nyilatkoztat hívei számára. Ez az általuk megfogalmazott és
közzétett anyag, amely alapján tökéletesen felismerhető e
hamis egyház Jézus Krisztustól, valamint a Bibliától töké-
letesen idegen, pogány volta és amely nem más, mint egy
teljes beismerő vallomás, ám hiába a tökéletes bizonyíték,
ha a hívek vakok arra. Most vizsgáljuk meg a római kato-
likus egyház áldásos tevékenységét a Biblia közzétételével
kapcsolatban, amely bár egyértelmű dolga lett volna az egy-
háznak léte első pillanatától kezdve, – már amennyiben va-
lóban Jézus Krisztust képviselné – de amelytől egészen a re-
formáció idejéig (amíg tehette) mereven elzárkózott.
Miután a könyvnyomtatás és a reformáció lehetővé tette,
hogy az emberek tömegei jussanak Bibliához, a katolikus
egyház is kénytelen volt reagálni erre a számukra nem kí-
vánatos fejleményre, és e reakció következményeként az el-
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lenreformáció égisze alatt megszületett például az 1�2�-ban
napvilágot látott „Jézus alatt vitézkedő (jezsuita) Káldi
György pap” fordításában a katolikus Biblia, amely például
a Károli verzióhoz képest igen nagy szövegbéli és tartalmi
különbségekkel bír.Amikor először szemügyre vettem e ki-
adványt, nem hittem a szemeimnek. Mindjárt az első ol-
dalán van egy illusztráció, ahol különféle szentek, angyalok,
furcsa lények és többek között egy nagyméretű alakban
megjelenő Mózes figura látható a két kőtáblával, valamint
két hegyes kis szarvacskával a fején (!!!) Azt hittem rosszul
látok, de nem. A szarvak tényleg ott vannak Mózes fején.
Én tudom, hogy a Bibliában a szarv az erő szellemi meg-
felelése, de nem gondolnám, hogy ez mondjuk 1�3�-ban a
Káldi – féle kiadványt kézbe vevő jámbor hívőben is
ugyanígy tudatosult volna.

Képzeld el, mikor ezt a középkorban kezébe vette egy
hívő és az első amit lát az Mózes ördögszarvakkal. Nyilván
nem a próféta népszerűsítése volt a cél.A katolikus egyház
ezt a kiadványt sem szívesen adta ki a kezéből, hiszen még
ebben az időszakban is mereven ellenezte a köznépnek a
Biblia olvasására való törekvését, az igének a közvetlen
megismerésére irányuló szándékát azt állítva, hogy az em-
berek úgysem képesek értelmezni, és helyes vezetés nélkül
csak úgyis félreértik, butaságokat következtetnek ki belőle.
Valójában azonban attól féltek, – ami be is következett –,
hogy az emberek számára lehetővé vált az egyház és a
Biblia tanításainak összehasonlítása. Bár ez a dolog meg-
valósult, a nagy tömegek a mai napig sem élvezik ennek
hasznát, hiszen mint említettem, a keresztény hívek ma is
döntő részben az egyházra és nem a Bibliára koncentrál-
nak. Visszatérve tehát Jézus alatt vitézkedő, jezsuita Káldi
György papra, ez az ember, miután az egyháza megrende-
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lésére lefordította a szent iratokat, a mű végére még mel-
lékelt egy a „saját” meglátásait leíró fejezetet is, amelynek
ezt a frappáns címet adta: „Oktató intés, melyből a ke-
resztyén ember könnyen ítéletet tehet a Magyar nyelvé
írott Kálvinisták Bibliájáról, melyet elsőbé Károlyi Gáspár
Gönczi prédikátor Magyar-országban Vizsolyban, az-után
Molnár Albert Német-országban Hannoviában nyomtat-
tatott: és eszébe veheti, ha az, igaz szent Biblia-e vagy nem.
Írta a Jesus alatt vitézkedő Társaság-béli (jezsuiták) Nagy-
Szombati Káldi György Pap.” Tehát, amelyből „a keresztyén
ember könnyen ítéletet tehet.” Éppen csak befejezte a for-
dítását annak a könyvnek, amelyben annak a ���. oldalán,
Máté evangéliumának a „VII. Rész” első mondataként ezt
írta: „Ne ítéllyetek, hogy ne ítéltessetek”. Ezt fordította és
rögzítette Káldi, de „oktató intésében” máris ítéletre buzdít.
Most ebből a mintegy negyvennégy oldalt kitevő oktató in-
tésből idéznék néhány igen figyelemre méltó és beszédes
részletet:

„A keresztyén Anyaszentegyház pedig, nagy szorgalma-
tos gondot viselt a Sz. Írás könyveire és azokat nem kü-
lömben őrizte, mint a Sz. Léleknek nála hagyatott és le-tőtt
drága kinchét: annak igaz értelmét közölvén a hívekkel és
megoltalmazván az ellenkező tévelygéseknek meg-hami-
sításától. Mert, hogy az előbbi Conciliomokról ne szóllyak
a Tridentomi utolsó közönséges Conciliomnak arra nagy
gongya volt, hogy a hívek egy bizonyos fordítást követné-
nek, tudni-illik a Régi Deák bötű szerint valót, mellyet
Vulgáta Editzionak neveznek és megparancholta, hogy azt
igen jól és magyarán nyomtatnák, és hogy ne szabna ki-ki
a maga fejétől újabb-újabb fordítást inkább követve a maga
elméjét, hogy sem az Anyaszentegyház értelmét, és többet
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tulajdonítván a maga tudományának, hogy sem az igaz-
ságnak Szent Lelkétől vezérlettetett Anyaszentegyház ta-
nításának. Holott az Anyaszentegyház az Igazságnak Osz-
lopa és erős támasza melly ellen a pokol kapui erőt nem
vehetnek, se e dologban se másban. Az ördög régenten is
sok tévelygések által ellenzette a Sz.írást, de fő-képpen
most az Ujítók-által.......”

„Tellyességgel illyen tévelygésbe vitte a mostani Ujítókat,
kik jóllehet nyilván-való hamisságokat tanítanak: mind-
azáltal, hogy azoknak valami színt adgyanak és az együgyű
köszséget el.hitessék semmit gyakrabban nem emleget-
nek, s nem dichérnek, mint a Sz.Írást. Noha azt hamis for-
dításokkal és idegen magyarázatokkal, toldozásokkal és
chonkitásokkal úgy meg-változtattyák, hogy a szemes és ér-
telmes ember nem győz eleget rajta chodálkozni. Ebben
többek között torkig úsznak a Magyar Kalvinisták tudni-
illik Károlyi Gáspár és Molnár Albert. Kik, hogy az ő véle-
kedéseket könnyebben ki-terjeszthessék, nagy buzgóságo-
kat mutatták a Sz.Íráshoz, azt Magyar nyelvre fordítván és
ki-nyomtattatván és annak olvasására nem chak intvén, ha-
nem neminémű-képpen ugyan kénszerítvén is az ember-
eket: noha igazán mondom, nagyobb ellenségi az Igazság-
nak és a Sz.Írásnak nem lehetnek náloknál. Mert az igaz és
régen az egész keresztyénségtől bé-vött Deák nyelven írott
Sz.Írást káromlyák és sok-képpen vádollyák: a magok for-
dítását pedig dichérik és czégéreztetik. Noha abban olly sok
derék fogyatkozások vannak, hogy a Sz.Biblia avagy Sz.Írás
nevét semmi úton nem érdemli és nem méltó se hitelre se
olvasásra: amint akár ki-is eszébe veheti ha ez Oktató in-
tésemet jó szívvel meg-olvassa. Ez így lévén chodálkozom
Károlyi Gáspáron, hogy az ő Bibliájának Elől-járó beszé-
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dében főképpen gyalázza az Istennek igaz Anyaszentegy-
házát azzal akarván magának hírnevet szerezni kinek Ma-
gyar nyelven való Bibliája elsőbben Magyar országban Vi-
zsolyban nyomtattatott Ezerötszáz-kilencven esztendő
tájban...”

„Az Elöl-járó beszédek pedig rövidek ugyan, de olly tö-
mérdek hamisságokkal rakvák, hogy aki szemét fel akarja
nyitni nyilván eszébe veheti, hogy azoknak koholói sem az
Írásban nem forgottak, sem fáradságokkal az Istennek tisz-
tességét és felebaráttyoknak üdvöszségét nem keresték:
hanem chak azon mesterkedtek, hogy a Keresztyén Anya-
szentegyháznak hamis vádolásával és meg-kisebbítésével
magokat kedveltetsék és híresíttessék....”

„a Tanítók amit a Deák (latin nyelvű) könyvekből a
köszség tanítására szükségesnek ítélnek, azt tulajdon nyel-
vekkel megmagyarázzák...”

„A Károlyi Gáspár elöl-járó beszédében több szó és több
fogyatkozás is vagyon, mellyekről én is bévebbé szollok El-
sőbé, holott azt írja Károlyi, hogy az Isten azt akarja, hogy
az Ó és Uj Testamentom könyvei minden nemzetségek
nyelvén légyenek és azokat olvassák, hánnyák vessék min-
denek, szegények, gazdagok, kichinyek, nagyok, férfiak s
asszonyállatok. Chodálom, hogy meg nem gondolta a’mit
az-előtt egy kevéssé írt tudni-illik, hogy nem szabad a Pró-
féták és Apostolok írásához semmit adnunk, hogy Istennél
bölchebbeknek ne láttassunk. Mert nyilvánvaló dolog, hogy
amit írt Károlyi, azt a Sz.Írásban fel nem talállyuk. A’ mi-
némű okát pedig adgya mondásának Károlyi, az igen hely-
telen: mert, hogy az Isten egy-aránt minden rend béli em-
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bereket akar üdvözíteni, abból nem következik, hogy az Is-
ten minden rend béli emberektől azt kívánnya, hogy az Ó
és Új Testamentom könyveit olvassák, mert az ugyan le-
hetetlen is, mivel hogy minden nemzetség között többen
vannak akik írást olvasni nem tudnak, hogy sem a’kik azt
tudgyák:”

„Nem szükség, hogy minnyájan olvassák a Sz. Írást.Adta
volna az Isten, hogy mind ez ideig a jó Magyarok az ő régi
és illő szerint való együgyűségükbe meg-maradtak
volna....Tovább is el lehetett volna a mi nemzetönk a Ma-
gyar Biblia nélkül megelégedvén az igaz Tanítóknak ma-
gyarázatával. Mert noha tagadhatatlan, hogy az Isten igé-
jének sok jeles hasznai vannak, a’mint meg is mondók:
mindazáltal az is bizonyos, hogy azoknak a hasznoknak a
megnyerésére nem szükséges, hogy minnyájan olvassák a
Sz.Írást holott az sokaktól nem is lehetséges: hanem elég az,
hogy ki-ki a Tanítók magyarázattyából azt értse a’mi az ő
hivatallyához kívántatik.”

„Sok szóval keveset mond Károlyi, és annak bizonyítá-
sába töri a fejét a’mit senki sem tagad sem ellenz. Mert valy-
lyon ki tiltotta meg egy-általlyában, hogy a Bibliát kü-
lömb-külömb – féle nyelvekre ne fordítsák? A’vagy ki
parancholta, hogy senki az ő saját nyelvére fordíttatott
Bibliát ne olvassa? Nevezze meg Károlyi és úgy patvar-
koggyék: Mert nem jól chelekszi, hogy azt ok nélkül réánk
fogja. Az-okáért, hogy a Keresztyén Olvasó meg érthesse
mi légyen ebben a dologban a Keresztyén Anyaszentegy-
háznak tetszése rövidedé azt egy-néhány mondásba fogla-
lom és nyilván meg mutatom, hogy Károlyi chak patvar-
kodik és ok nélkül akar bennünket gyűlöltetni.”
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„Ninch parancholva, hogy a Sz.Biblia minden nyelvre le-
fordíttassék: ninch is egy-általlyában meg-tiltva...a Biblia
arra való eszköz, hogy az Istent és az ő szent akarattyát
megismerjük és az örök életet meg-nyerjük. De erre elég-
séges eszköz az Írásnak hallgatása úgy, hogy a Tanítók és
Pásztorok azt az ő juhoknak eleikbe adgyák és meg-ma-
gyarázzák.....a’mint most is chelekszenek a Keresztyén Ta-
nítók kik a’mit Deákul mondanak az után azt saját nyelven
meg-magyarázzák.”

Itt tehát jól kivehetően arra mutat rá Káldi, hogy a hí-
veknek jobb lett volna megmaradni az ő „együgyűségükbe”,
tökéletesen elég és megfelelő lenne továbbra is az az egy-
házi gyakorlat, miszerint a pap felolvas latinul egy ige-
részt, majd azt a saját, illetve az egyházi értelmezés szerint
magyarul tárja a hívek elé. De nézzük tovább Káldi hazug
érveit!

„Hogy pedig nem mindennek hasznos az abból is kitet-
szik, hogy afféle olvasásból sokan elhiszik magokat, nagyot
tulajdonítván és szarvat nevelvén magoknak, mint ha min-
dennél többet tudnának és senki tanítása nélkül nem szű-
kölködnének a’mint régenten panaszkodott Sz.Jeronimus
sőt az után Luther Márton is el-annyira, hogy még az asz-
szonyállatok is szembe szöknek a Tanítókkal és nem ál-
tallyák azoknak tisztiben magokat átani és a Sz.Írást nem
külömbé magyarázzák mint ha arra méltóságra rend-sze-
rint hivattattak volna.”

„Kichoda pedig az a köszség közzül a’ki ezekben (értsd:
az új Biblia fordításokban) igazán válogatást tuggyon tenni?
A’ki pedig arra nem elégséges: kétség nélkül jobb, hogy ne
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olvassa a Bibliát, hogy sem az orvosság helyett mérget ve-
gyen bé és az igazság helyett hamisságot tanúllyon.”

„Tudom azt is, hogy midőn egy asszonyállat az Ecclesi-
asticus könyvben némelly szókat olvasott volna a gonosz
asszonyállatokról igé meg-haragudott haragjában a Bibliát
földhöz chapta és azt mondotta, hogy az olyan szók nem
Isten igéi hanem az ördögé.Az okáért az Anyaszentegyház
méltán paranchollya a Püspököknek, hogy a saját nyelven
való igaz Bibliának olvasását azoknak engedgyék meg
a’kiknek tudgyák vagy reménlik, hogy nem károkra hanem
hasznokra következik:”

„Nem olly könnyű a Sz.Írás értelme, mint az Ujítók ál-
modoznak felőle. Jól lehet akár mit mongyanak, cheleke-
detettel külömbet mutatnak: mert annak magyarázatában
nem keveset fáradnak, noha igaz értelmére soha nem jut-
hatnak, minthogy magok fejétől akarják azt magyarázni és
ugyan azért magok között sem eggyeznek, hanem, Quot ca-
pita, rot sensus, a’menyi fejek, annyi értelmek.”

„Fölötte igen vétkezik még Károlyi midőn azt fogja re-
ánk, hogy a Sz.Bibliát chak a Deák nyelvre szoríttyuk és a
köszség kezéből kiveszük annak olvasását és őket a Bálvá-
nyokban igazíttyuk, hogy azok légyenek a Parasztoknak
Bibliájok és azoktól tanúllyanak, a’mint Gergely pápa mon-
dotta volt. És utánna veti: azok minden kétség nélkül JESVS
Krisztus vére hullásával meg-váltatott népet, nagy gyalá-
zatos boszszúsággal illetik, azokat a setétségben vezérlő
lámpástól, az ő lelkének kenyerétől vizétől, az ellenség el-
len való fegyvertől megfosztván a setétségben hadgyák,
lelki éhséggel szomjúsággal gyötrik és veszedelemre ta-
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szíttyák. Fölötte igen vétkezik mondám ezekben Károlyi és
nagy káromlással a Krisztusnak és a menny-béli Szentek-
nek képeit Bálványoknak nevezi, és azért hamis isteneknek
mongya: mivelhogy a Bálvány nem egyéb hané hamis is-
tenek képe.”

„Sőt az sem igaz, hogy mi Egy-általában tiltyuk a Bibli-
ának olvasását és azt a köszségnek kezéből kiveszük. Mert
amint az-előtt mondottam sem egy-általlyában nem tiltyuk
hanem bizonyos okokból, sem mindenektől hanem azok-
tól a’kik annak olvasásából nem elő-menetelt, hanem ve-
szedelmet szerezhetnének magoknak a’mint sokan szer-
zettenek is....”

„A’mit e kidig (eddig) nem okoson írt Károlyi, azt még
méltatlanabúl fejezi-bé midőn azt írja:„De mit mongyunk?
Igen vaknak kell annak lenni, a’ki ezt által nem láttya, mi-
ért fosztyák meg a Rómaiak a köszséget a Bibliának olva-
sásától. Mert hogy az ő tudományoknak hamissága meg ne
ismertessék a köszségtől, és hogy mindet szabadon sze-
rezhessenek, végezhessenek és azt a köszségnek nyakába
vethessék mindé próbálás nélkül azt az okosságot találták,
hogy ne légyen szabad a Bibliát közönséges nyelvre fordí-
tani és a köszségnek olvasni”. Erre én chak azt felelem, hogy
igen vaknak kell annak lenni a’ki azt által nem láttya mi-
ért ír illyé éktelenül Károlyi, tudni-illik hogy az igaz Ke-
resztyén és üdvözítő hitet megutáltassa a köszséggel, és az
ő hamis tudományának hízelkedéssel palástot szerezhessen
midőn a köszséget arra szabadíttya, hogy ereje és hivatallya
fölött az igaz Egyházi Pásztorok tanítását és végzésit pró-
bára vigye és ha nem tetszik néki meg-vesse. Ki látta, ki hal-
lotta, hogy a juhok igazgassák a pásztorokat a’vagy ítéletet



1�2

tegyenek felőlök? Nem fenékkel fel-fordul e illyen módon
minden jó rend-tartás? Michoda külömbség lészé a Pász-
torok és a juhok között?”

„...de arról ítéletet tenni ki fordította légyen igazabban
(a Bibliát) nem Károlyi dolga, hanem a közönséges Anya-
szentegyházé ki a Vulgáta Editziot javallotta eleitől fogva és
most is azt javallya mindenek fölött. Az okáért mi Ke-
resztyének a’hoz kötelezzök magunkat és nem habozunk
ide’s tova se nem tétovázunk, tudván, hogy az Anyaszent-
egyházé az igaz ítélet. Az okáért, amit az után mond Ká-
rolyi nem igaz. Mert úgy mond kétség nélkül való dolog,
hogy a Régi Bibliában sokat nem jól és alkalmatlanul for-
dítottak sokat el változtattak sokat meg chonkitottak sok
helyé sokat adtak hozzája...”

Káldi gyakorlatilag negyven oldalon keresztül ostorozza
gyenge és kifacsart érvekkel Károlit, és amellett kardosko-
dik, hogy az egyházi tanítók útmutatása nélkül a Biblia
úgysem érthető meg, ezért tulajdonképpen kár is lefordítani,
hiszen ha az ember félreérti, mivel a saját feje után próbálja
meg értelmezni, akkor abból több kára származik, mint
haszna. Több esetben vitatkozik azzal kapcsolatban, hogy ki
melyik forrást használta, de minden esetben azt állítja Ká-
roli ellenében, hogy a„Régi Biblia”azaz a latin Vulgáta, ame-
lyet az anyaszentegyház használt és használ a tökéletes. E ki-
jelentését arra alapozza, hogy egyrészt ez az a verzió,
amelyet az anyaszentegyház is előnyben részesít, másrészt
pedig ez az, amellyel a nagy tekintélyű egyházi személyek
tanításai egyeznek Szent Ágostontól kezdve egészen Káldi
koráig élő tanítókig. Károli ezzel szemben több esetben azt
állítja (méltán), hogy a Vulgáta deák (latin) verzióját szán-
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dékosan nehezen értelmezhetően, sőt egyes helyeken kife-
jezetten érthetetlenre fordították, alakították. Erre válasz-
ként így ír Káldi:„Örömmel meg-vallyuk, hogy nem-köny-
nyű a Sz.Írást meg-érteni, a’mint maga az Írás nyilván jelenti
és Károlyi is nyilván meg-vallya, de azt sem tagadgyuk,
hogy szükséges értelmét vehettyük az Anyaszentegyház-
béli tudós Tanítók magyarázatából...”Ahol Káldi maga is el-
ismeri, hogy még számára sem világos mit is akart mondani
az ige, ott arra hivatkozik, hogy az eredeti görög és zsidó
„bötű sem igen világos”. Ezért hát, hogy a deák (latin) bötű
is homályos lett... Ettől függetlenül ezt írja Károli felől:„Ká-
rolyi nem jól fordította a Bibliát, hanem új Bibliát koholt a
maga fejétől.” Nos, áttekintve Káldinak ezt a terjedelmes,
szinte kizárólag a Károli, Molnár, a Lutheránusok és a Kál-
vinisták által kiadott Biblia verziók támadásának és ezeknek
a Vulgátával szembeni hiteltelenítésének szentelt „oktató in-
tését”, arra a tényszerű következtetésre juthatunk, hogy bi-
zony az egyes Biblia fordítások mind értelmezésüket, mind
szövegüket tekintve jelentősen eltérhetnek egymástól. Káldi
például erős kritikaként említi azt, hogy Károli nem azt az
eljárást követte a fordítás során, miszerint az általa leginkább
hitelesnek tartott verziót próbálta magyar nyelvre átültetni,
hanem tetszése szerint „szörfözött” az egyes általa ismert
verziók között aszerint, hogy az aktuális résznél éppen me-
lyiket tartotta a leghelyesebbnek. Sőt, több esetben maga tol-
dotta, vagy éppen kurtította meg az adott szövegrészt azzal
a szándékkal, hogy az ige pontosabban értelmezhető legyen.
Ezekre számos példát is hoz Káldi, Károli magyar szövegét
egyes latin vagy görög verziókkal párhuzamba állítva. Szá-
momra kétségtelen tény, hogy már Károli sem férhetett
hozzá teljesen tiszta forrásokhoz, így bármennyire is jó
szándék vezérelte, nem adhatta át tökéletesen és pontosan
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azt, amit Isten szánt nekünk.Azt gondolom és tartom, hogy
az egyes fordítók azon szándéka, hogy értelmezhetőbbé
téve, és az eredeti tartalmat visszaadva adják át az olvasók-
nak a Szentírást, mindenképpen becsülendő szándék, de
tényként kell kezelni azt, hogy a ma elérhető szövegek bi-
zonyosan nem tökéletesen és pontosan az eredetiek, hiszen
már előttünk majd fél évezreddel, sőt ennél régebben is
(mint Káldi leírásából is kiderül) elismerik a fordítók, hogy
a fellelhető verziók több helyen nem egyeznek egymással,
így mint Káldi, vagy a főnökei utasításának megfelelő ver-
ziót alkotott a fordító, vagy, mint például Károli és Luther,
a saját sugallataira hallgatva próbálta meg visszaadni azt a
szöveget, amelyet ő hitelesnek gondolt. Káldi kijelenti – eb-
ben egyetértve Károlival –,hogy egyes könyvek elvesztek a
teljes Szentírásból, valamint azt is, hogy „Mert úgy mond
kétség nélkül való dolog, hogy a Régi Bibliában sokat
nem jól és alkalmatlanul fordítottak sokat el változtat-
tak sokat meg chonkitottak sok helyé sokat adtak hoz-
zája...”Ám erre való hivatkozással igyekszik rámutatni
rögtön arra is, hogy a pápai egyház egyes vitatott nézetei
például az elveszett írásokból akár bizonyítást is nyerhet-
tek volna. Milyen kár, hogy elvesztek. Máshol úgy érvel,
hogy ahol például az élőkért bemutatott áldozatra buzdít
az ige, az egyben a holtakért való áldozatot is igazolja. Igaz
– írja –, hogy az ige ezt nem említi, de azt sem, hogy nem
így van – mondja. Megint máshol azt írja, hogy Károli pél-
dául a saját fordításából kihagyott Makkabeusok könyvé-
hez széljegyzetként két helyre is azt írta: „Ez Zsidó hazug-
ság”. Ezen pedig mélységesen felháborodik, hiszen –mint
írja – „Így böchüli Károlyi a Szent Írást. Illyen káromló Bib-
liáját forgattyák az Ellenkező atyafiak, az-okáért nem
choda, hogy káromkodni tudnak.”
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Számomra az látszik, hogy mind a protestáns, mind a ka-
tolikus verzió jelentős mértékben próbál igazodni a saját
nézeteihez, és az igét, illetve a maga fordítását ahhoz hoz-
záfésülni. Jó példa erre a protestáns verzióból kihagyott
egész könyvek esete, amelyet Káldi leírása szerint Károli
„Apocrifus” (apokrif) írásoknak ítélt, így nem illesztette be
a saját fordításába mégpedig azért, mert az azokban ol-
vasható szövegek nem illeszkednek a protestáns nézetek-
hez. Így ír erről:

„De vallyon miért rekesztenek ki az Ujítók némelly
könyveket a szent könyvek laistromából? Azért, hogy az ő
hamis vallásokat igen nyilván kárhoztattyák és az igazsá-
got világoson állattyák. A Tobias könyve a jó chelekedete-
ket és az Angyalok őrizetit bizonyíttya, a Judit könyve a
Bőjtöt és a Szűzességet ajánlya, a Sirák fia kőnyve az em-
bernek Szabad akarattyát erősíti, a Makkabeusok könyve a
Halottakért való könyörgést és a meg-holt szenteknek éret-
tünk való esedezését állattya. Mellyeknek, mint-hogy az
Ujítók ellenségi azt gondollyák, hogy, ha azoknak a köny-
veknek méltósága helyén marad, az ő tévelygések elő nem
mehet.”

Ezzel szemben Károliék éppen azzal érveltek, hogy a ka-
tolikusok válogatása (kánon) és fordítása kifejezetten a
pápai tanításokat és a pogány szokásaikat igyekszik fe-
dezni és legitimmé tenni. Erről pedig Károli ír a követke-
zőképpen:

„Sok helyen a Régi Bibliát az Pápai tudomány mellé
szabták. Mint Gen.3.1�. Hogy a Mariának közbejárását, és
segítségül való hívását bizonyíthassák így vesztegették meg
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a bötűt:” Itt latin idézetek következnek, amelyekre Káldi he-
vesen reagálva káromlással vádolja Károlit, majd Szűz Má-
ria védelmébe fog ekképpen: „Holott azt vedd eszedbe,
hogy mindenik igaz: Mert Szűz Maria, az ő magva által, az
az, az ő Sz.Fia által rontotta meg a kígyó fejét és a Krisztus
Jézus ő maga által, noha a Mariának magva volt. E mon-
dásból pedig mi nem a Szűz Maria segítségül való hívását
bizonyíttyuk, hanem az ő nagy méltóságát minden Szen-
tek fölött: kiket noha segítségül hívunk, mindazáltal nem
mongyuk, hogy ők úgy meg-rontották a kígyó fejét, mint
a Szűz Maria...” Ezek után hevesen támadja Károlit, hogy
ő és a hozzá hasonlatos „Újítók” tagadják az emberi sza-
bad akaratot, pedig ez egyáltalán nem volt általános a re-
formátorok között (Kálvin tagadta a szabad akaratot, míg
például Luther nem).Azonban a katolikus egyház hevesen
védelmezi ezt a nézetet, amelyről korábban magam is úgy
nyilatkoztam, hogy a sátán egyik legkedveltebb tanítása. Ta-
lán emlékszel,Aleister Crowley a modern sátánizmus atyja
legfőbb tanítása volt az, hogy ”tégy amit akarsz, az lesz majd
a törvény”. Senki sem mondhatja meg, hogy mit tegyél és
mit ne. Ez a sátáni eszme. (Ha nincs meg, hogy miért, ol-
vass vissza a Szellemi Izráeltől!) Lényeg az, hogy a katoli-
kus Káldi is emellett foglal hevesen állást, hiszen a szabad
akarat egyet jelent az öntörvényűséggel. (Én döntök és
nem Isten.) Persze néha Káldi is kiesik a szerepéből, és Ká-
roli szapulása közben magának (és a szabad akarat igazá-
nak) is ellentmondva, meglehetősen zavarosan érvel: „És
noha az ember az Isten segítsége nélkül semmi jót nem
chelekedhetik: mindaz-által azzal igenis chelekedhetik
a’melly kész az Isten részéről ha az ember kéri és keresi,
mert egyéb-aránt nem vétkeznék az ember ha nem hinne,
a’vagy a kisérteteknek ellene nem állana.” Azt mondja
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Káldi, hogy egyes dolgok kizárólag az Istentől függenek,
mint az egészség, a prófétálás vagy a „choda-tétel”, de má-
sok – bár ezekhez is szükséges az Isten végső soron az em-
ber döntésének a következményei. Ez utóbbira a szüzessé-
get hozza példának. Később éppen ilyen hevesen veszi
védelmébe a Purgatóriumot is, mint valós helyet azzal ér-
velve, hogy a protestánsok (Újító atyafiak) által a Bibliából
kihagyott Makkabeusok könyvében egyértelmű írás van a
holtakért való könyörgésről és az ugyancsak értük való
pénzáldozatról. Majd ostorozza a papi házasság gyakorla-
tát Szent Pálra való hivatkozással, aki ugyancsak nőtlen volt
és folyamatosan hangsúlyozta ezen állapot előnyeit a há-
zassággal szemben. Itt Káldi azzal vádolja Károlit, hogy mi-
vel utóbbinak ez a téma kínos volt a reformátorok házas-
ságpárti nézetei miatt, az igét Károli ezeknél a részeknél
meghamisította. Hevesen kikel Károli azon állítása ellen,
hogy a cölibátus (papi nőtlenség) a pápa találmánya, ame-
lyet a reformátorok állítása szerint azért talált ki, hogy az
egyházi javak ne kerülhessenek ki az egyház tulajdonából,
hiszen a katolikus papok nem rendelkeztek sem földbir-
tokkal, sem jelentős magántulajdonnal, utóduk nem lévén
pedig haláluk után minden javuk az egyházé maradt. Káldi
álszent módon szemére veti Károlinak, hogy Krisztus is
arra buzdította híveit (a gazdag ifjú esetét hozva itt példa-
ként), hogy vagyonukat osszák szét a szegények között és
úgy kövessék Krisztust. Ezt úgy mondja Káldi, mint ha a
római egyház valaha is ezt tette volna. Az, hogy a római
papságnak nem volt jelentős magántulajdona nem jelen-
tette azt, hogy magának az egyháznak ne lett volna, sőt!
Mint írtam a római egyház ma olyan vagyonnal rendelke-
zik, amely megoldást jelentene világszinten a mély sze-
génység teljes felszámolására. És bár Káldi idejében nem



1��

volt még ennyire gazdag az egyház, akkor sem szűkölköd-
tek a javakban, de ahelyett, hogy a híveket támogatták
volna, minden eszközzel inkább kizsákmányolták őket.
Búcsúcédulák, lelki zsarolás, egyházi adók, stb. Káldi to-
vábbá élesen kikel az ellen, hogy Károli – és a reformáto-
rok- tagadják Krisztus testének az oltári szentségben való
jelenlétét. Ezt azzal magyarázza, hogy miután Krisztus fel-
támadt, további negyven napig itt volt még testben a föl-
dön, így hát ha ez lehetséges volt számára, akkor az is le-
hetséges, hogy az oltári szentségben – bár láthatatlanul –
de valóságosan test szerint is jelenlévő legyen. Erre mit
mondjak? Ha valaki egy ilyen „érvet” érvnek tekint, azzal
nehéz érdemi vitába bocsátkozni, viszont nem érdemes.
Védi ezután a szent ereklyékkel és a megkenéssel való gyó-
gyítás helyességét és hitelességét, mivel szerinte az aposto-
lok is ezt cselekedték, és amely tevékenységre számos cso-
dálatos eset is bizonyítékként szolgál, bár ezek közül
konkrétan egyet sem említ csupán annyit tesz ehhez, hogy
a reformátorok bezzeg egyetlen ilyen csodálatos gyógyítást
sem voltak képesek produkálni, így ír: „Mert jól-lehet az
Újítóknál ninchen, kik az ő tudományoknak meg-bizo-
nyítására chak egy sánta ebet sem tudtanak még eddig
meg-gyógyítani: mindaz-által az igaz anyaszentegyházban
mindenkor voltak, és most is vannak a’kik vagy éltekben
vagy holtok után ereklyéjekkel számtalan betegeket gyó-
gyítottak, de arról most szóllani többet nem akarok.” To-
vábbi érve az ő igaz hite mellett és a reformátorok hamis
hite ellen, hogy az anyaszentegyház az apostolok örökségét
hordozza, annak van múltja és eredete, míg a reformáció
egy új, gyökértelen és minden alapot nélkülöző nézet vagy
hit. Persze ez szemenszedett hazugság, hiszen Krisztusnak
és az apostoloknak semmi közük nincs és nem is volt soha
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a római egyházhoz.Van egy döbbenetes rész Káldi érvelé-
sében, ahol nem is vitatja Károli azon szemrehányását,
hogy köztudottan erkölcstelen ám magas rangú papok
milyen alapon oktatják a népet? Erről így ír:

„Az okáért hamisan chelekszenek az Újító atyafiak, kik
némelly igaz hivatalú papok feslett erkölcheért el-akarják
a köszséggel hitetni, hogy a tudományok is hamis: mert a
tudomány nem függ egy-általlyában az erkölchtől és élet-
től, ha nem a hivataltól, és történhetik, hogy a tisztességes
erkölchű embernek hamis tudománya, a gyalázatos erköl-
chűnek pedig igaz tudománya légyen.”

Döbbenet. Ez az idézet tökéletesen rávilágít a korabeli
gondolkodásmódra. Szóval mindegy, hogyan él a pap (vol-
tak papoknak fenntartott bordélyok például, de ennél sok-
kal durvább dolgok is előfordultak és ma is előfordulnak a
római egyházban), ha ő a pap, akkor ő tanít helyesen és
pont. Mint a rendőr, akinek mindig igaza van mert ő a ha-
tóság...

Ha a mai ember józanul és a tényeket egymás mellé he-
lyezve képet alkot erről a napjainkban éppen fél évezrede
folyó „patvarkodásról”, amelyet a római egyház és a refor-
mátorok folytattak, akkor muszáj felismernie azt a nyil-
vánvaló tényt, hogy itt nagyon komoly dologról van szó.
Óriási kell, hogy legyen a tét, ha a felek- különösen Róma
ennyi energiát fektetett ebbe a harcba egészen addig nem
nyugodván, amíg mára a maga sunyi módján gyakorlati-
lag fel tudta számolni a reformációt. Luther és Kálvin a tel-
jes elszakadás mellett volt, erősen hangsúlyozták azon né-
zeteiket, hogy az Istennel való kapcsolat egyetlen és



kizárólagos forrása a Biblia (sola scriptura). Ezért is igye-
keztek a maguk lehetőségein belül Bibliát adni minden
egyes ember kezébe. Ám a reformáció valójában már Lut-
her életében megbukott. Csak bizonyos szokásokban, mint
például a bálványok imádata tudott végül hatékonyan
elszakadni a pápista liturgiától, lényegét tekintve azonban
csupán a katolikus kereszténység egyfajta egyszerűsített
formája maradt. És bár ez az „egyszerűsítés” hasznára vált
a híveknek, mégsem lett képes a reformáció visszavezetni
az embereket az eredeti Krisztusi tanokhoz. Mára ha meg-
nézed a református egyházakat, szinte ugyanazt látod csak
sokkal egyszerűbb köntösben, mint a katolikusoknál. Az
emberek ugyanúgy minden vasárnap templomba járnak,
ugyanúgy hallgatják azt, aki a szószékről prédikál, majd ha-
zamennek és le van tudva a dolog. E fejezet zárszavaként,
mindazoktól függetlenül, amelyeket feljebb írtam a Bibliá-
ról és a ma fellelhető fordításokról, nagyon határozottan
és nyomatékosan kijelentem, hogy a lehető legjobb for-
rás és kapcsolat az Egyetlen Élő Istenhez ma is kizáró-
lag a Biblia! A lehető legrosszabb pedig a katolikus (és a
többi földi) egyház.Amint ezt is sokszor leírtam már, a Bib-
lia, amennyiben kellő szorgalommal és érdeklődéssel ta-
nulmányozzuk, felfedi az igazságát. Egy idő után Isten se-
gítségével az ember pontosan tudni fogja, hogy mit, hogyan
értsen, és esetleg mi az, ahol sántít a szöveg. Bár sokan el-
fogadják az egyes verziókat teljesen hitelesnek, én ezt a né-
zetet nem osztom, de még egyszer mondom: a Biblia ma is
tartalmazza az igazságot és a megfelelő utat Istenhez. Az,
hogy ezeket megtalálod-e elvileg rajtad áll. Persze csak el-
vileg, de ha az ember a Biblia-szkeptikusok vagy az igét ol-
vasni lusták táborába tartozik, akkor érdemes élni a gya-
núperrel, hogy komoly baj van.”
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Mielőtt befejezném a Vakvilág című írásom tartalmának
jelen írásban való tárgyalását, hozzá kell tennem az olva-
sottakhoz, hogy ma már a reformáció szerepét is gyökere-
sen másként látom, mint a Vakvilág leírásának idején. Ma
úgy gondolom, hogy maga a reformáció is tulajdonképpen
egy álságos dolog volt (jel.3:1-2 „A Sárdisbeli gyülekezet an-
gyalának is írd meg: Ezt mondja az, a kinél van az isteni hét
lélek és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved,
hogy élsz, és halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többie-
ket, a kik haló félben vannak; mert nem találtam a te csele-
kedeteidet Isten előtt teljeseknek.”) E szerint (és szerintem is)
a reformáció eleve halva született. Valójában csupán arra
szolgált, hogy leeressze azt a gőzt, amely a katolikus egyház
leírhatatlan hitványsága miatt addigra felgyülemlett az ak-
kori világban. Érdekes, hogy Luther és Kálvin, annak elle-
nére, hogy tulajdonképpen felrobbantották az addig gya-
korlatilag egységes egyházat, mindkettő békés öregséget ért
meg. Egy olyan korban, ahol ennek a tizedéért is máglya-
halál járt. Hallgattam egy naiv keresztény prédikátort, aki
lelkendezve ecsetelte, hogy ez is bizony az Isten közbenjá-
rásának fényes bizonyítéka. Ám Husz Jánosról és a pápai
inkvizíció úgy ötvenmillió áldozatáról nem beszélt e lelkes
prédikátor. Arról egy szót sem szólt, hogy vajon ezek ese-
tében miért nem járt közben az Isten? Vagy az apostolok
esetében? Sőt, magának Krisztusnak esetében sem... Ám
Luther és Kálvin esetében igen, náluk beavatkozott Isten.
Őket bezzeg megmentette. Igen? Az nem lehet, hogy eset-
leg nem is Isten járt közbe az ügyükben? Luthert azóta
egyes protestáns egyházak – bőséggel fennmaradt művei-
nek alapos ismerői – nyíltan megtagadták, nem tudván kö-
zösséget vállalni ma kevésbé ismert állításaival, nézeteivel,
a Biblia általa is megvallott hamisításával. Kálvin életére pe-
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dig – bár népszerűsége és elismertsége máig töretlen – sú-
lyos árnyékot vet például Szervét Mihály máglyahalálának
bekövetkezésében való bizonyított bűnrészessége. Ezt
ugyan némelyek tagadják, de például a Katolikus enciklo-
pédia ezt tényként hozza Kálvinnal kapcsolatban. Emellett
számos konkrét bizonyíték is szól ezen állítás mellett olya-
nok például, mint Szervét perében az ellene felhasznált,
Kálvinnal folytatott személyes levelezése. Szervét ezeket egy
időben meg is próbálta visszaszerezni Kálvintól, de nem si-
került neki. Vajon mire gyanakodott, hogy megpróbálta
ezt? Szervét Mihály legfőbb bűne a szentháromság tagadása
volt. Úgy néz ki, ha manapság ez az eljárás még divat lenne,
úgy én is égnék. Tehát a két legnagyobb hatású reformátor,
akik elvileg felrobbantották a katolikus egyházat, nagy tisz-
teletnek és elismertségnek örvendve, békés öregkort meg-
érve ágyban és párnák közt hunyt el, míg a hasonló hitel-
veket valló számos kollégájuk rendszerint máglyán végezte.
Lutherről és a reformációról még szólok.”

Avatar:

„Azaz ha valaki bibliai értelemben„értelmes”, akkor mu-
száj felismernie a világ még ma is elképesztően csodálatos
rendezettségében az Isten keze munkáját. Ha csak ránézel
egy falevélre, egy hópihére, egy új emberi lény fejlődésének
csodájáról már nem is szólva, hihetetlen, hogy ezeket gon-
dolkodó lények a véletlennek tulajdonítsák, ahogyan ezt az
evolúció hívei teszik. Ez számomra felfoghatatlan. Értem,
pontosan tudom, hogy miért van ez így, de ezzel együtt
megdöbbentő szembesülni ezzel a vaksággal és lenyűgöző
látni, ahogyan a Bibliában leírtak hétköznapi igazsággá ma-
nifesztálódnak. Elképesztő, hogy ha csak megszimatolja Is-
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tent, a gyanú leghalványabb árnyéka felmerül az Ő keze
munkájával kapcsoltban, a„tudomány” azonnal ördögöt ki-
ált. Ez egyébként nem meglepő és könnyen magyarázható
okok miatt van így. Egyrészt a hitetlen tudósok azért ra-
gaszkodnak annyira az egyébként földhözragadt, sok eset-
ben évszázados dogmáikhoz, mert rettegnek attól, hogy
kiderül, az egész eddigi életük, a tudományuk fabatkát sem
ér. Inkább meghalnak hát foggal-körömmel védve a dogmát,
amelyre életüket alapozták, mint sem elfogadjanak egy
„eretnek” nézetet, ami romba dönti a jól megszokott, bela-
kott, kitaposott, kényelmes és ismert világukat. Így járok én
is a keresztény teológusokkal. Még a Biblia szerint is, –
amelyre elsősorban hivatkoznak a keresztény elnevezés alá-
támasztására –, időrendben jóval Krisztus mennybemene-
tele után bukkan fel először ez az állítólagos elnevezés. Te-
hát egyértelmű, hogy Krisztus ezt sosem használta.Ahogyan
a tanítványok (apostolok) sem. Ez egy szimpla emberi (ör-
dögi) találmány, amely azért lett bevezetve, hogy a Krisztus
fogalmáról elterelje a figyelmet egy bálvány, a kereszt felé.
Éppen úgy, ahogyan a sárkányból dinoszaurusz lett. Nehogy
valakinek eszébe jusson az igazság. Ha keresztény akkor ke-
reszt, azaz a bálvány jelenik meg a tudatban és nem Krisz-
tus. Hiába van igazam, hiába vannak az érvek, a logika, so-
sem fogják elismerni, hogy a keresztény elnevezés hamis és
tévútra vezető a Krisztusi vagy Krisztus-követő elnevezés-
sel szemben, amely kizárólag helyes, hiszen az egész életük,
a munkásságuk a kereszténység nevezetű dogma árnyéká-
ban telt, ebben szocializálódtak ezek az emberek. Ott lóg a
bálvány a nyakukban, ott van az ágyuk felett a szoba falán,
stb. Ez tehát az egyik sarkalatos pontja a „tudomány” el-
lenállásának. A másik pedig a tudományos karrier.A munka
és megélhetés teljes képtelenség, ha az ember szembehe-

1�3



lyezkedik a main stream (főáramlatú) tudományos néze-
tekkel. A tudós vezetők és hatalmasok szó szerint mindent
megtesznek az igazság ellen, ha ez veszélyeztetni látszik
pozíciójukat. Képzeld el, hova lenne egy nagy tiszteletben
álló, magasan elismert „professzor” tekintélye, ha kiderülne,
hogy amit ötven éve tanít az netto baromság...Egy ilyen be-
ismerés, így a fejlődést hozó változás is gyakorlatilag lehe-
tetlen, amíg a tekintélyt parancsoló professzor-ego vezeti
ezeket az embereket. Ellehetetlenítenek, tagadnak, támad-
nak, összefognak, eltussolnak, meghamisítanak. Mindent,
csak az igazat ne, ha ez az igazság nem az ő igazságuk.”

„Ami az Isten dolga, abba ember ne ártsa magát, én így
látom. Ha a te tanácsod kell, akkor el fogja vezetni hozzád
azt az embert. Ha az Isten segíteni akar, akkor segít az
konkrét. De ha Isten nem akar segíteni, akkor senki sem se-
gíthet az is konkrét. (Lk.1�:31)„Ő pedig monda néki: Ha Mó-
zesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket,
ha valaki a halottak közül feltámad.”

Ez egy nagyon súlyos ige. Érdekes, hogy hányan hány-
féleképpen magyarázzák. Engem arról győz meg, hogy ha
valaki megmakacsolja magát a tévhitében, akkor attól
semmi sem lesz képes eltántorítani őt. Senki és semmi. Erre
kizárólag Isten lenne képes, hiszen Ő adja szándéka szerint
az ember szívébe a bölcsességet, azaz a felismerést és ezál-
tal az Őbenne való hitet, de ha ezt Isten nem adja meg va-
lakinek, akkor az menthetetlen. Jöhet akárki, bármilyen
próféta, emberünk makacsul ki fog tartani a tévhitében.„Az
sem győzi meg őt, ha valaki a halottak közül feltámad”. De
nem ám. Ennek okáról már több előző írásomban beszél-
tem, de az Avatar témájához is szorosan kapcsolódik. Hi-
szen a szellemi vezetés az, akinek a hite, illetve frekvenci-
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ája általi vonzódása érvényesül a földi ember hitében, il-
letve vonzódásában a jóhoz vagy a gonoszhoz. Ha az em-
ber vezérlése negatív, mint például a farizeusok nagy több-
sége esetében is volt, akkor sosem fog az Úr felé fordulni,
történjen bármi.Azt állítom tehát, hogy a szabad akarat hí-
veinek elgondolásával éppen ellenkezőleg, nem az ember
választja meg a hitét és a nézeteit, egyszóval a saját szelle-
miségét, hanem éppen fordítva: az Istentől kapott szel-
lemi vezetése határozza meg mindezeket a földi emberre
nézve. Visszatérve még néhány mondat erejéig arra a té-
mára, hogy a fétisekben hívő, mágikus tevékenység által
meggyógyult emberek hány százalékban esnek vissza ere-
dendő betegségükbe, nem áll rendelkezésemre statisztika,
valószínűleg azért, mert nem létezik ilyen kimutatás. Hi-
szen ez egy olyan adatot jelenítene meg, amely az ilyen jel-
legű csodák hitelét erősen rontaná. Tehát ezzel nem fog-
lalkoznak ezen csodák hívei. Elég az, hogy többen
meggyógyultak és, hogy mennyi csoda történt. Ám ha az
Isten úgy dönt, hogy menni kell, akkor menni kell nincs
mese, nincs csoda, nincs hókuszpókusz-mágia.Vége a dal-
nak. Az nagyon nem mindegy, hogy amikor vége itteni fu-
tásunknak, akkor milyen kincseket viszünk magunkkal.
Anyagiakat nyilvánvalóan egyet sem. Még a fáraó is min-
dent itt hagyott, hiába rakták körül az aranyszarkofágját
csodás kincseivel, minden itt maradt a kincsrablóknak,
vagy a régészeknek. (Mt.�:1�)„Ne gyűjtsetek magatoknak
kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol
a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak
kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem
emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.”
Itt ismét kicsit félrevezető lehet a fordítás, amint itt kivé-
telesen a Csia-féle verzió szépen be is mutat. Itt áll fent pél-
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dául az a ritka eset, hogy a Csia-féle fordítás rosszabb,
mint a Károli. Íme: „hanem a mennyben gyűjtsetek maga-
toknak kincseket, hol sem moly, sem rozsda azokat el nem
emészti, hol tolvajok falat nem ásnak át, és azokat el nem lop-
ják!” Miért félrevezető ez? Károlinál csak nehezen érthető
a pontos jelentés, de Csia esetében kifejezetten félreve-
zető. Károlinál azt mondja az Úr, hogy „gyűjtsetek maga-
toknak kincseket mennyben.” Nincs „a” mennyben! Csiá-
nál már úgy szerepel, hogy „a mennyben”, ami azt sejteti a
gyanútlan olvasóval, hogy majd a mennyben kell neki kin-
cseket gyűjtögetni ha ott lesz. Ám, ha majd csak akkor
akarna mennyei kincsekre szert tenni, akkor sosem fog
odajutni. Károlinál az a baj, hogy az olvasó, bár nincs ott az
az „a” betű, mégis odaolvassa, mert így tűnik helyesnek az
ige. Pedig csak így nem az. Olvasd csak el ismét a Károli
idézetet! Nincs „a” betű... Hiszen Krisztus itt valójában
arra utalt, hogy már itt a földön olyan kincseket gyűjtsünk,
amelyek a mennyben számítanak kincsnek. A mai nyelv
szerint így lenne pontosan érthető az üzenet: „Ne gyűjtse-
tek magatoknak kincseket a földön, .... hanem mennyei kin-
cseket gyűjtsetek magatoknak!” Így lett volna helyes a for-
dítás. Csupán a tanulság kedvéért megnéztem a Vida
Sándor-féle és a katolikus verziót is. Ezeknél ugyancsak
rossz a helyzet, bár a szöveg is más, éppen ugyanúgy fél-
revezetik az embert, mint a Csia-féle. Tehát Vida: „hanem
kincset kincsre az égben halmozzatok, ahol sem moly, sem
rozsda nem teszi tönkre, ahol tolvajok nem ássák ki és nem
lopják el” Káldi-Vulgáta: „Gyűjtsetek magatoknak pedig kin-
chet az égben” Ugye ezeknél megint azt gondolhatná az em-
ber, hogy majd az égben kell kincset kincsre halmoznia és
gyűjtenie, amit itt a földön bajosan tehetne csak meg. Ej, rá-
érünk arra még – gondolhatnák ezek alapján – amikor
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majd az égben leszünk. Pedig dehogy. Gyűjtsetek maga-
toknak égi (mennyei) kincseket! Így lenne helyes az ige. Il-
letve az ige az helyes, csak a fordítások nem. Földi életünk
során tehát lelki, szellemi kincseket kellene gyűjtenünk, e
szerint élnünk és munkálkodnunk. Ez az Isten figyelmez-
tetése, az igazság kinyilatkoztatása, de az emberek döntő ré-
szénél ez süket fülekre talál. Vajon miért? Miért nem tö-
rődnek az emberek a Bibliával? Miért nem érdekli döntő
többségüket Isten? Ha pedig érdekli őket, mi több rend-
szeresen odafordulnak Istenhez, életük irányítójául hívják
és fogadják az Urat, akkor miképpen lehetséges, hogy még
az ilyen emberek között is igen nagy nézetkülönbségek lé-
teznek? Például a predesztináció és a szabad akarat hívei
között fennálló nézetkülönbség ebben a világban, éppen az
általam itt is leírt okból sosem fog megszűnni, hiszen az
emberek nézetei valójában nem befolyásolhatóak más em-
ber által. Talán egy-egy ember más belátásra tér, de töme-
gek bizonyosan nem. Elképesztő, hogy a magukat felvilá-
gosult kereszténynek valló prédikátorok, igehirdetők
magyarázzák a gyülekezeteik előtt, hogy ne legyenek „lágy-
melegek”, vasárnapi keresztények. Ezt üzeni Krisztus a je-
lenések könyve által a mai kor emberének: (Jel.3:14) „A La-
odiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az
Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:
Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév;
vajha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem
hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.” A bálvány ke-
reszt előtt (alatt, mögött) állva elmagyarázzák tehát legin-
kább vasárnap délelőtt, hogy a „vasárnapi kereszténység” az
nagyon kevés, az a lágymeleg hozzáállás és ők maguk sem
ismerik fel, hogy maga az intézményesített kereszténység
az, ami a probléma. A kereszténység maga a lágymelegség
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és nemcsak a vasárnapi! Azt mondja az Úr, hogy: „térj új
felismerésre!” Azt mondja: „Akinek füle van, hallja meg, amit
a Szellem az eklézsiának mond.” Új felismerésre térnek te-
hát? Meghallják a figyelmeztetést? Dehogy. Elvakultan el-
merülnek a saját „bölcsességükben”. Egy keresztény teoló-
gusnak, igehirdetőnek soha fel sem merül az elméjében az,
hogy vele, az ő nézeteivel is gond lehet...”

A szent tehén, avagy dogmák árnyékában:

Nos kedves olvasóm, itt bajban vagyok. Hiszen a szent
tehén c. írásom nagyjából teljes terjedelmében idevág, ám
nyilvánvaló, hogy a teljes vonatkozó tartalmat itt nem
idézhetem. Megpróbálok hát egy durva szűrőt alkalmazni,
és a leginkább témánkhoz illő részeket minimális kiegé-
szítéssel, legalább részben bemásolni ide, ám itt is szeret-
ném felhívni a figyelmed arra, hogy az említett munkát a
legfontosabb írásaim között tartom számon, ha nem a leg-
fontosabbként, tehát azt javaslom, hogy ne érd be a követ-
kező idézetekkel, hanem ismerd meg alaposan annak tel-
jes tartalmát! De most az idézetek:

„Vajon miért nem elég jó nekem az alternatív kereszté-
nyeknek az átlag, vasárnapi keresztények táborához mér-
ten ugyan szűk, de az én álláspontomat képviselőkhöz ké-
pest mégis gigászi tábora? Hiszen milyen kényelmes lenne
hátradőlni a fotelban, vagy éppen itt a vén diófa alatt és
hallgatni a sok bölcs, nagy tudású teológust, haladó szel-
lemű reformpapot, vagy a Jóisten tudja még kiket, akik
mind-mind tudják az igazságot. Az ő igazságukat. Hát
igen, itt meg is válaszoltam a saját kérdésem.Az Úr nekem
mást tartogatott és szán. Nekem pedig egyrészt nincs más
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választásom, mint elfogadni ezt az elhívást, másrészt még
amennyiben lenne, sem utasítanám vissza, hiszen szá-
momra – bár nyilván nem mindegy, mi lesz a vége –, szí-
vem mélyéről felbuzgó öröm az, hogy az Úr egyfajta szán-
déka általam nyilvánulhat meg. Elképesztően nagy
dolognak érzem azt, hogy én lehetek a toll forrásom kezé-
ben. Nagyon mély hálát érzek ezért és rendkívül nagy
öröm ez nekem.”

„Hiszen gondolj csak bele! Hány olyan magát egyébként
kereszténynek valló ember van, aki jár templomba, vala-
milyen szinten tartja a keresztény ünnepeket, de soha,
egyetlen egyszer sem veszi kezébe a Bibliát? Rengeteg. Ezek-
nek bőven elég, amit a templomban hallanak vasárnapon-
ként, miközben – jobb esetben – csak azon jár az eszük,
hogy mi lesz az ebéd. Fogalmuk sincsen a Biblia tanításai-
ról és nem is érdekli őket.Viszont büszkén vallják magukat
Istenfélő keresztény embernek. És ha már ismét szóba ke-
rült a kereszténység, hát hadd fűzzek ehhez is néhány gon-
dolatot! Az a helyzet, hogy én meglehetősen szorgosan
munkálkodom azon – ahogy nézem –, hogy sikeresen ki-
írjam magam mind a világ, mind a kereszténység kegyeiből
:) De jól van ez így, nem bánom, sőt, bizonyos szempontból
örülök is neki! Be kell látni, hogy ami népszerű ebben a vi-
lágban, az nincs rendben. Igen, persze-persze, tudom mek-
kora keresztényüldözés folyik napjainkban is. Aha, ez igaz.
Tényleg sokan halnak meg a keresztért sajnos. Láttam egy
filmet, amely hitehagyott keresztény papokról szólt, akik Ja-
pánba keveredtek Krisztust és a kereszténységet hirdetni.
Ott végül elfogták és választás elé állították őket.Vagy meg-
tapossák a keresztet, vagy meghalnak. Sokan meghaltak, né-
hányan pedig megtaposták a bálványt. Senkinek sem kel-
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lett volna meghalnia.Ám, akik megtaposták, azok sem cse-
lekedtek helyesen. Illetve igen, de nem azért, ami valójában
motiválta őket. Hiszen ők ott Krisztusra gondoltak, amikor
megtaposták a bálványt, amelynek semmi köze nincs Krisz-
tushoz. Maximum annyi, mint Mansfeld Péternek a bitófá-
hoz. Ha Mansfeld Péter emlékét akarnád megtisztelni, ak-
kor egy kis arany bitófát akasztanál a nyakadba aranyláncon
(rajta a halott Mansfelddel vagy nélküle, ez szabadon vá-
lasztott) vagy kiszögelnéd az ágyad fölé a falra? Mert sokan
ezt teszik állítólag Krisztus tisztelete okán. Okos! Tehát azt
mondtam, hogy ami népszerű a világban, az bizonyosan
nincs rendben. Ennek belátásához sem kell diploma. Sőt! A
kereszténység pedig-lássuk be – mindannak ellenére, amit
állítanak vele kapcsolatban sokan, ma igen csak népszerű a
világban. Nem? A világ legnagyobb vallásáról beszélünk ese-
tében. Majd két és félmilliárd elvi követője van... Nem nép-
szerű? Ha ez nem, akkor semmi. Ez a kereszténység. Ilyen,
olyan, amolyan, de mindben közös, hogy kereszténynek
tartja magát. Több írásomban foglalkoztam már ezzel a té-
mával, leveleztem teológusokkal, informálódtam e tárgy-
körben. Végül arra jutottam és ezt tartom ma is, hogy maga
a kereszténység elnevezés is egy gigászi átverés. Néhány nyi-
tott és értelmes emberrel is sikerült véleményt cserélnem e
tárgyban, és végül kaptam egy számomra igen tetszetős
választ egy keresztény szemléletű portál „gazdájától”, amely
így hangzott: Kedves Ted! Köszönöm. Kövessük Krisztust!
Amikor ezt elolvastam elmosolyodtam. Hát igen, ez a lé-
nyeg. Ám, amit én tettem „nyomozásom” során ebben az
ügyben, az nem mellékes szőrszálhasogatás, nem játék a be-
tűkkel, hiszen amennyiben igazam van, az egy nagyon ko-
moly felismerés. Körülbelül akkora, mint a szabad akarat
nevezetű hazugság, sátáni elhitetésének felismerése. A ke-
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reszténység egyáltalán nem kifejezetten Krisztus követésé-
ről szól, pedig kizárólag erről kellene szólnia. Semmiféle
földi egyház, semmiféle bálványtisztelet (például a kereszt,
s az egyéb katolikus csúfságokról már ne is beszéljünk), ra-
gaszkodás különböző emberek által bevezetett egyházi ha-
gyományokhoz, pogány rítusokhoz nem férhetne bele. Nos,
nem kívánom ezt a szálat túl hosszúra fűzni, csupán egyet-
len gondolatot tennék ahhoz, amit előző írásaimban e tárgy-
ban közöltem, hiszen ez a meglátás eddig nem látott nap-
világot. Ugye a Bibliában az első kereszténységre utaló,
illetve azt említő ige, az apostolok cselekedetei idején (11:2�)
bukkan fel, amikor Krisztus már nem volt velük, hiszen fel-
támadása után a földön töltött rövid időszak elteltével a
mennybe ment. Ebből logikusan következik, hogy maga az
Úr soha, egyetlen szóval sem beszélt kereszténységről, hi-
szen az Ő földi tartózkodásának idején erről egyetlen
említés sem történik az igében. Egyetlen utalás vagy pró-
fécia sincs az Úrtól ezzel kapcsolatban (nem úgy az elhite-
téssel kapcsolatban, mert arról bizony szólt az Úr bőséggel)
így ez ha tetszik-ha nem, emberi találmány. Magában a gö-
rög írásban, az említett Ap.csel.11:2�-ban is a„Χριστιανούς”
szó szerepel, amely egyértelmű jelentése Krisztusi(ként)
vagy Krisztus követője még a katolikus forrás szerint is, eh-
hez rendelték hozzá később a ma általánosan használt ke-
resztény jelentést is így megpróbálva összemosni az egy-
mástól valójában igen eltérő két fogalmat. Valakik tehát
egyszer csak állítólag elkezdték az addig Krisztusiak vagy
Krisztus-követőkként (nazarénusokként) ismert embereket
kereszténynek nevezni, amit a Konstantin császár által ala-
pított egyház, a sátán zsinagógája azonnal magára is vett hi-
vatalos elnevezésként, majd a római birodalom államvallá-
sává tett(!). Nem semmi. Háromszáz évig tűzzel-vassal, az
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arénákban oroszlánokkal, gályarabsággal halálig pusztítot-
ták Krisztus híveit, majd hirtelen kereszténnyé válva ők
lettek az elit. Nos, számomra ez több mint meglepő fordu-
lat. Hacsak nem e világ helytartója, sátán állt a dolog mö-
gött. Ezekről tehát részletesen beszámoltam előző írásaim-
ban. Ám amiről eddig nem beszéltem e témát illetően az
például, amikor ugyancsak az apostolok cselekedeteiben ol-
vashatóan (24:�) az apostolt vádló zsidók így beszélnek
Pálról: „Miután úgy találtuk, hogy ez az ember igazi dögvész,
szerte a lakott földön az összes zsidók közt lázadásokat szít,
a názáretiek felekezetének az elöljárója,” Ugyanez a Károli-
ban: „Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez veszedelmes ember, és
hasonlást támaszt a föld kerekségén levő valamennyi zsidó
közt, és a nazarénusok felekezetének feje,” A Görög szöveg-
ben itt: Ναζωραίων αἱρέσεως, azaz Názáretiek szektája sze-
repel. Tehát Krisztus követői, sőt maga Pál itt a zsidók sze-
rint még mindig nem keresztény, hanem nazarénus. Nem
mellékesen ebben az összes általam ismert fordítás egyetért.
További érdekes momentum, hogy Krisztus titulusára mit
írtak a rómaiak (János szerint 1�:1�) Iesus Nasarenus Rex Iu-
daeorum azaz Názáreti Jézus a Zsidók Királya. Tehát Názá-
reti Iesus. Ἰησοῦς Ναζωραῖος. Az írásban a „keresztyén”-
ség fogalmának legközelebbi előfordulása ugyancsak az
apostolok cselekedetei leírásában a 2�:2�-ban fordul elő,
ahol Agrippa előtt beszél Pál. A görög szövegben megint
csak a fenti „Χριστιανούς.” azaz „Krisztusi” szóval találkoz-
hatunk itt is:“ὁ δὲ Ἀγρίππας πρὸς τὸν Παῦλον 1 Ἐν 1 ὀλίγῳ
με πείθεις Χριστιανὸν ποιῆσαι.„Ez pedig szó szerint fordítva
azt jelenti, hogy „Agrippa Pálhoz – kevés híján meggyőzöl
(hogy) Krisztusivá legyek.” Mire Pál válasza a következő
(Ap.csel.2�:2� Csia) „Esdek az Istennek, hogy akár rövidesen,
akár hosszabb idő múltán nemcsak te, hanem mindazok, akik
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ma hallgatnak engem, olyanokká legyenek, amilyen én va-
gyok, ezeket a bilincseket kivéve.” Egyetlen szóval nem beszél
kereszténységről itt sem. Ahogyan később megint csak az
apostolok cselekedeteiben a római zsidók sem, amikor meg-
hallgatják a Rómába érkezett Pál apostolt. Íme Ap.csel.2�:22
Csia: „Méltányosnak találjuk, hogy tőled halljuk meg, hogy mi-
csoda dolgok foglalják el elmédet. E felől a felekezet (szakadás,
szekta) felől pedig annyit tudunk, hogy mindenütt ellene mon-
danak neki.”Szó nincs tehát keresztényekről itt sem.A görög
szövegben az „αἱρέσεως” (párt, felekezet, szekta) szó szere-
pel itt. A zsidók tehát így gondoltak Krisztus követőire eb-
ben az időszakban. Meglátásom szerint amennyiben a ha-
mis keresztény elnevezés valóban általánosan használt lett
volna a kor emberei között, akkor az igében nem csak itt-
ott, elvétve fordulna elő, hanem következetesen mindenhol
azt használták volna az írásokat lejegyző emberek. Úgy vé-
lem, hogy e kifejezésnek a felbukkanása már kivétel nélkül
a Krisztus tanításait megrontani igyekvők „áldásos” tevé-
kenységének köszönhető, amelyet a későbbi korok emberei
gyanútlanul elfogadtak és átvettek. Ennyit a kereszténység-
ről.”

Ide illeszteném azt az információt, hogy a „keresztény”
hazugság még a keresztimádó revideált Károliban is mind-
összesen hat esetben kerül említésre! Ez éppen a duplája
annak, ami egyébként jellemző a többi magyar fordítás ese-
tében. Ezek az Ap.csel.11:26, 26:28, 1Kor �:1�, 1Kor �:�,
Gal.1:22, 1Pét 4:16. Ahol minden változat egyetért (kie-
meltek, a többi csak a Károliban (ujszov.hu) ott a görög szö-
veg kivétel nélkül a„Χριστιανὸν Χριστιανούς Χριστιανός
„ azaz Krisztusi, Krisztusiként szavakat hozza. Nagyon ér-
dekes, hogy még maga a katolikus szószedet is hol kizáró-
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lag Krisztusiként adja meg az elsődleges értelmét e szónak,
hol kizárólag keresztényként. Igazán érdekes további adat
az is, hogy egyedül Csia Lajos fordításában találunk egy
olyan verziót, ahogy az 1 Péter 4:1�-ban Csia kétszer is he-
lyesnek érezte valamilyen csak általa ismert oknál fogva a
keresztyén szó használatát. Íme:

„De ha keresztyénként szenved, nem kell megszégyenül-
nie, ellenkezőleg, Istennek kell kapnia magasztalást

a keresztyén névben.”

Ezt szándékosan nem dőlten szedve idéztem, hiszen
maga Csia Lajos hozta így a szöveget, talán azért, mert a
második keresztyén szót csupán magyarázatként helyezte
az írásba. Mondjuk nálam ez is kimeríti a hozzátoldás ka-
tegóriáját, de ő nyilván így érezte helyesnek a dolgot. Ilyen
jellegű betoldásokat láthatunk rendszeresen például Vida
Sándornál is, de ő legalább zárójelbe tette a saját magya-
rázatait. Nos, most nézzük meg az 1Korintus �:1� igét,
ahol pedig kizárólag a Károli érezte helyesnek a keresztyén
szó használatát, íme:

„Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett
szolgaság alá a keresztyén férfiú, vagy asszony az ilyen

dolgokban. De békességre hívott minket az Isten.”

Majd Csiánál ugyanez:

„Ám ha a hitetlen válik, váljék. Nincs rabszolgaságra vetve
a férfi vagy a nőtestvér az ily dolgokban. Békességre szólott

az Isten hívása számotokra.”
Neovulgáta:
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„Ha azonban a hitetlen fél elválik, váljék csak el. Mert
a testvér vagy a nővér ilyen esetben nincs szolgaságra

kötelezve, hiszen békességre hívott meg minket az Isten.”

A görög szövegben itt nyoma sincs még csak hasonló
szónak sem, amelyhez egyébként a többi fordítás ideértve
a katolikust is hűen ragaszkodik az egy Károlit kivéve.
Utóbbi beleköltötte a keresztyén hazugságát ebbe az igébe
is. Azért írom, hogy is, mert röviddel ezután, az 1Kor.�:�
esetében megismétlődik ez a helyzet. Ez tehát tökéletesen
kimeríti már önmagában is a hozzáírás, átírás kategóriát,
amely cselekményt az Úr határozottan és súlyozottan til-
tott. A Gal.1:22 esetében úgy hárman hozzák a „keresztyén”
fordítást annak ellenére, hogy a görög szöveg kizárólag a
„Krisztus” szót említi itt konkrétan, még csak nem is a
krisztusit.A katolikus neovulgáta meg sem próbálkozik itt
ezzel, a szószedetükben fel sem merül alternatívaként ez a
fordítási vagy értelmezési lehetőség. Íme az ő verziójuk:

“ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳταῖς ἐκκλησίαις τῆς
Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ, „

„Júdeának Krisztusban lévő egyházai számára személyesen
nem is voltam ismert.”

Károli ugyanitt:

„Ismeretlen valék pedig személyesen a Júdeában levő ke-
resztyén gyülekezetek előtt;”
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Erről beszélek! Most folytatom a szent tehén idézetek-
kel:

„Sátán imádata nem a sátánizmus! Illetve nem csak az,
hanem az egoizmus, az önszeretet, és úgy egyáltalán a vi-
lág szerint való élet is. Bizony. Szomorú, de ez az igazság.
Aki nem követi az Urat, az a sátánt követi akarva vagy aka-
ratlanul, de ez a helyzet ha tetszik ha nem. Tehát a szabad

akarat a fenevad képe és most kapaszkodj meg! Ugyanez
elmondható a kereszténység nevű hazugságtitánról is. Bi-
zony. Arról a kereszténységről, amelynek papír szerint kö-
zel két és félmilliárd (!) ember dől be. Ez aztán sátáni hú-
zás. Igen arról a kereszténységről beszélek most, amelyet
egy eredetileg pogány római császár, az azóta szenté lett
Nagy Konstantin – Caius Flavius Valerius Aurelius Cons-
tantinus „talált fel”. Nem, nem az ó vagy őskeresztények,
mert ilyenek nemigen léteztek. Ők a nazarénusok voltak,
akik magukat Krisztus követőknek és nem keresztényeknek
hívták, de erről már több könyvet teleírtam a Szellemi Iz-
ráeltől kezdve. Szóval ezek mind-mind a fenevad képei és
akik ezeket imádják azok ezáltal a fenevadat imádják. Az

ezotéria, az intézményesített kereszténység minden pa-
rázna leányával egyetemben, az egyéb vallások, a szabad
akarat, mind-mind a sátán zsinagógája. Sátánnak minden
megfelel, csak szorosan Krisztust és az Ő tanításait ne kö-
vesd, ennyi a célja, és ezt a föld lakosságának döntő több-
sége esetében tökéletesen el is érte mára. Ez a helyzet.”

„Nos, bizony ismét csak felületes voltam. Annyit talán
mégis felhozhatok mentségemre, hogy minden egyes témát
teljes mélységében kibontani lehetetlenség egy-egy írásban,
hiszen akkor sosem érne annak végére az ember.Ám ezt, ami
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az alábbiakban következik, muszáj most kibontanom.Azt ír-
tam tehát a reformáció kapcsán, hogy óriási harc lángolt fel
a reformáció idején az anyaegyház (a katolikus nagy pa-
rázna) és az elszakadni vágyók, Luther, Kálvin tanait köve-
tők (leányai) között. Ez nagyjából rendben is van így.Ám va-
lóban csak nagyjából, felszínesen. Hiszen ha belegondolsz,
miről is szólt maga a reformáció? A protestantizmus? Amint
a nevében is benne van, tiltakozásról, bizonyos (itt hitbéli)
dolgokkal kapcsolatos nézetek újragondolásáról, egyszóval
reformokról. Egy olyan hitrendszer, vallás megreformálásá-
ról, amely már alapjait tekintve is hamis volt, amely velejéig
rothadt, amelynek semmi köze nincs és nem is volt soha
Krisztus valódi tanításaihoz. Hiába akarom megreformálni
azt, ami rossz, a rosszból sosem lesz jó, az eredmény a leg-
jobb esetben is csupán egy megreformált rossz lesz. Ez elég
logikus, és bizony itt ez is történt. A Biblia nem hazudik, az
Úr ezt elmondta, előre „megjelentette látásban” Jánosnak a
Jelenések látomásaiban (Backstage), amikor a Jel.3:1-2 ver-
sekben így beszél (Csia szerint): „A szárdeszi eklézsia an-
gyalának írd meg: Ezeket mondja az, akinél az Isten hét Szel-
leme és a hét csillag van: Ismerem tetteidet. A neved az, hogy
élsz, pedig halott vagy. Légy éber és támogasd a többieket, akik
halni készülnek. Mert úgy találtam, hogy tetteid Istenem előtt
nem érték el a teljességet.” Döbbenetesen súlyos közlés ez,
idestova két évezred távlatából. És nincs tévedés, hiszen
minden verzió gyakorlatilag egyformán értelmezi ezt az
igét, még a katolikus torzulmányok is. Érdekes momentum,
hogy itt – bár az is érthető és azonos nézeten van – de a re-
videált Károli a leginkább torz magyar verzió. Nézzük meg
a neovulgáta, a Szent István Társulat, a Békés-Dalos, a Ma-
gyar Bibliatársulat új fordítása és a Károli Jel.3:1 értelmezé-
seit: „A szárdeszi egyház angyalának írd meg: Így szól az, akié
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az Isten hét szelleme és a hét csillag: Ismerem cselekedeteidet,
hogy van neved, hogy élsz, de halott vagy!”„A szárdeszi egy-
ház angyalának ezt írd: Ezt mondja az, akié az Isten het lelke
es a het csillag: Tudok tetteidről. Tudom, hogy élőnek nevez-
nek, de halott vagy.” „A szardeszi egyház angyalának írd meg:
így szól, akié Isten hét lelke és a hét csillag: Ismerem tetteidet.
Tudom, hogy élőnek tartanak, de halott vagy”„A szárdiszi
gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél az Is-
ten hét lelke és a hét csillag van: Tudok cselekedeteidről, hogy
az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy.”„A Sardisbeli gyü-
lekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, a kinél van az
isteni hét lélek és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az
a neved, hogy élsz, és halott vagy.”„Neved, hogy élsz, de ha-
lott vagy! Élőnek neveznek, de halott vagy. Élőnek tartanak,
de halott vagy. A neved, hogy élsz, pedig halott vagy.” Nos,
tetszik vagy sem, Krisztus, az Úr így minősítette a protes-
tantizmust. Ha népiesen akart volna fogalmazni, azt
mondta volna: csöbörből-vödörbe! Vegyük szemügyre
például Luthert, hiszen ő a reformáció legismertebb alakja,
a „protestantizmus atyja”! Elsőre úgy tűnik, hogy Luther jó
szándékkal lépett fel, szót emelt egy rakás olyan katolikus
szokás és gyakorlat ellen, amelyekkel valóban igen sok
gond volt és amelyek igen sok ember szemében visszatet-
szést szültek, bár nyílt fellépésre csupán kevesen vállal-
koztak. Ám az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Luther
valójában sosem kérdőjelezte meg a pápaság létjogosult-
ságát. Bár egyes források arról beszélnek, hogy magát a pá-
pát kikiáltotta antikrisztusnak, ám ezen állítás igazságának
az általa, tulajdonképpen a reformáció igazi kezdetének ki-
kiáltott, a Wittenbergi vártemplom ajtajára 1�1� október
31.-én kiszegezett �� pontjában nyomát sem lelni.Az azon-
ban nyíltan és egyértelműen megismerhető ebből a �� té-
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telből, hogy az önmagát is „atyaként” meghatározó Luther,
valójában egyáltalán nem kérdőjelezi meg a pápa tisztsé-
gét, csupán egyes hatásköreit magyarázza, vagy vonja két-
ségbe. Nyíltan elismeri a hamis szentháromságot, és a pur-
gatóriumot is. Sőt! Kiáltványának 41. pontjában ezt írja:
„Óvatosan kell az apostoli (azaz pápai) búcsút prédikálni,
nehogy a nép félreértse és elébe helyezze azt a szeretet jó-
cselekedeteinek.” Azaz a pápát apostolként definiálja, s mi
több, a �1. pontban ezzel folytatja: „Aki az apostoli búcsú
igazsága ellen szól, kiátkozást és gyalázatot érdemel” Lut-
herrel egyébiránt még számos egyéb probléma is akadt,
olyanok, mint a Szentírás szövegének maga által is elismert
szándékos megtoldása, amelyet abból a célból tett meg,
hogy a saját nézeteit erősítse. Luther, bár saját megvallása
szerint úgy tekintette a Bibliát, hogy az „Magának az Is-
tennek a beszéde”, ugyanakkor ennek igencsak ellentmon-
dóan azt is kijelentette saját tanításaival kapcsolatban,
hogy: „Beszédem a Krisztus beszéde, ajkaim Krisztus aj-
kai”(P.F. O’Hare, The Facts About Luther 1�1�, 1���, 2�3-
2�4 old.). Ez a kijelentés igen súlyos, már csak azért is, mert
Luther Márton tanításait százmilliók követték és követik
ma is. Feltétlenül meg kell tehát vizsgálnunk azt, hogy a
protestantizmus atyja valójában mennyire követte hűen a
Bibliát, (egyedül a Bibliát-sola scriptura), és mennyiben kö-
vette saját elgondolásait, amit igen kevélyen Krisztus be-
szédének titulált. Istennek hála, Luther hátrahagyott mun-
kái lehetővé teszik mindennek az alapos kivizsgálását.
Luther egyik alaptanítása az volt, hogy a keresztények a ke-
gyelem által üdvözülnek. Ez a kijelentés önmagában igaz,
de nem abban a formában, ahogyan Luther tanította. És itt
már színre is kerül az a tény is, hogy Luther maga is hoz-
záadott a Bibliához (a sola scripturához)! Az általa elké-
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szített német nyelvű Bibliában a Róma 3:2� részhez pl. tu-
datosan betoldott egy olyan, a görögben nem szereplő
szót, ami erősen torzít a szöveg mondanivalóján. Az emlí-
tett igerész tehát Róm.3:2� „Mi ugyanis azt tartjuk, hogy az
ember a hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.”
Luther ennek az idézetnek a német fordításában„a hit” szö-
vegrész elé betoldotta az allein (egyedül) szót, ami a görög
szövegekben nem szerepel. Mint látni fogjuk, a betoldás
nem volt sem véletlen, sem céltalan, és már akkor nagy port
felkavart a fordítást követő vitákban, amire Luther ekkép-
pen reagált: „Mondjátok meg nekem, hogy miért kell ak-
kora felhajtást tenni a pápistáknak amiatt, hogy az egyedül
szó nem található meg Pál írásában? Mondjatok csak any-
nyit neki [a pápának], hogy: ‘Dr. Luther Mártonéban bez-
zeg megtalálható’. Így marad, és elrendelem, hogy benne
maradjon, mert akaratom elég ok arra, hogy így legyen.
Nagyon jól tudom azt, hogy az egyedül szó nincs benne sem
a görög, sem a latin szövegekben” (J. Stoddard, Rebuilding
a Lost Faith, 1��2, 1�1-1�2. old.). Ez a példa erősen bizo-
nyítja, hogy Luther mennyire súlyos mértékűnek vélte a sa-
ját véleményét a Biblia értelmezésével kapcsolatban. Any-
nyira meg volt győződve önmaga igazáról, hogy gyakran
előbbre helyezte azt a Biblia kijelentéseinél, amire viszont
inkább a prima Luther kifejezés illene, mintsem a sola
scriptura. A protestantizmus atyja azonban további helye-
ken is módosította az igét aszerint, ahogyan azt ő helyes-
nek látta. Ezekre néhány további példa a teljesség igénye
nélkül (bár részletes kifejtésüktől itt eltekintenék, de az
alábbi forrásból megismerhető: http://churchofgod.hu/
content.php?act=luther_es) Róma 4:1�, Máté 3:2, Ap.Csel:
1�:1�. A Máté 3:2 esetében Luther fordításkor egy igen
rendhagyó fordításmódot alkalmazott, különösen, ha fi-
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gyelembe vesszük a megtérés bibliai fogalmát: Az eredeti
újszövetségi idézet pontos fordítása: „Térjetek meg, mert el-
közelgett a mennyek országa.” Luther a maga fordításában a
‘térjetek meg’ helyett a ‘javuljatok meg’(vagy ‘jobbuljatok
meg’) kifejezést használja, s ez már ködösíti a megtérés fo-
galmát, ami lényegében a bűnös életmódnak, azaz a tör-
vényszegésnek való hátat fordítást jelenti. A jobbulás vi-
szonylagos, valaki lehet jobbá, de attól még törvényszegő
maradhat. Luther törvényhez való viszonya közismert –
csökönyös ellenszenv –, s ezzel a fordítással azt szerette
volna érzékeltetni, hogy nem szükséges az a fajta megtérés,
ami az Isten törvényeihez való visszatérést eredményezi.
Legyünk csak jobbak annál, mint amik voltunk. Ez persze
ingoványos talaj, amelyre nagyon veszélyes rátévedni. Ha
bárki úgy gondolja, hogy Luther nem ezt próbálta sugallani,
és fordításának értelmét egyesek kiforgatják, legyen egy sa-
ját kijelentése döntőbíró, amikor ezt hirdette: „Légy bűnös,
és bűnözz bátran (bátor határozottsággal), de higgyél még
bátrabban. A bűn nem választ el bennünket Tőle, még ak-
kor sem, ha nap mint nap ezerszer és ezerszer paráznál-
kodnánk vagy gyilkolnánk” (Luther 1�21.Aug. 1-i levele,
ahogy Stoddard idézte könyvének �3. oldalán). Hirdette te-
hát, hogy nyugodtan bűnözhet az ember, mert amennyiben
hisz, az Isten úgyis kegyelmébe fogadja. Meg akarta refor-
málni a kánont, mert egyes könyvek, mint például Jakab le-
vele, amely nyíltan és kifejezetten szól a cselekedetek szük-
ségességéről kifejezetten dühítette, és így volt a Jelenések
könyvével is, amelyben az ige megváltoztatásával kapcso-
latos fenyegetés zavarta őt nagyon. Luther az „egyedül a
Szentírás” jelige ellenére megkérdőjelezte tehát a Szentírás
számos könyvét, némelyiket határozottan lebecsülte, né-
melyikről pedig az volt a véleménye, hogy nem sok hasz-
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nuk van egy keresztény számára! A Héber (zsidó) levélről
vallott lesújtó véleménye: „Azt vélem, hogy ez a levél több,
egymástól eltérő és nem egyenértékű forrásból lett össze-
állítva....Ne csodálkozzunk hát azon, hogy megtalálható
benne [tartalmi értékében] a fa, a szalma és a törek.” A
könyvek ilyen formájú kategorizálása nem bibliai, emellett
[tűzre vetendő] töreknek nevezni a Szentírás bármely ré-
szét, és másoknak ezt tanítani – nagy felelősség. Viszont
Luther teológiáját ismerve nem csodálkozhatunk azon,
hogy pl. Jakab teljes levelét mennyire megvetette, és azt
„szalmának” nevezte: „Szent Jakab levele valójában nem
más, mint szalma, semmit nem tartalmaz ugyanis az evan-
gélium természetéből” (“Előszó,” 1�4�). Majd így folytatja:
„Először is [Jakab] teljesen ellentmond Szent Pálnak és a
Szentírás egészének annyiban, hogy a megigazulást csele-
kedetekhez köti. Ráadásul az egész levél annyira kaotiku-
san egymás hegyére-hátára összehányt daraboknak tűnik,
hogy szerintem ő egy olyan derék, jámbor ember lehetett,
aki hallhatta az apostolok tanítványainak néhány beszédét,
majd papírra vetette azokat. Vagy talán valaki más írta
meg a levelet, aki hallotta az ő prédikációit” (u.o.). Júdás le-
veléről pedig ezt tanította: „Szent Júdás levelét illetően,
senki nem tagadhatja, hogy a levél Szent Péter második le-
velének a kivonata vagy másolata s éppen ezért, bár érté-
kelem ezt a levelet, de egyáltalán nem szükséges az olyan
fontos írások mellé sorolni, amelyek hitünk alapjait adják”
(u.o.). Ironikus, hogy az egész Bibliában csak Jakab levelé-
ben található meg az „egyedül a hit által” kifejezés, csak
hogy éppen az ellenkezőjét mondja annak, mint amit Lut-
her hirdetett: Jakab 2:24 „Látjátok, hogy tettek által igazul
meg az ember és nem egyedül a hit által.” Nem véletlen te-
hát, hogy Luther annyira lealacsonyította Jakab levelét, hi-

1�2



szen az teljesen ellentmondott az ő „kegyelmi teológiájá-
nak”. Népiesen szólva: kilóg a lóláb. Jogos kérdés, hogy
miként egyeztethető össze ez az eljárása a sola scriptura je-
ligéjével? Ha lehet, talán még a fenti megjegyzéseken is túl-
tesz Luthernek a Jelenések könyvéről alkotott véleménye:
„János apostol Jelenések könyvével kapcsolatban... Nos,
több hiányosságot is látok ebben a könyvben, ami kétsé-
gessé teszi előttem ennek a könyvnek az apostoli vagy
profetikus mivoltát.... Egyszerűen nem látom benne azt,
hogy a Szent szellem [sugallata] produkálta volna... Ráa-
dásul úgy néz ki, hogy [a Jelenések írója] eltúlzottan nagy
fontosságot tulajdonít saját írásának – valójában nagyob-
bat, mint bármely más a Szentírások közül, holott azok sok-
kal fontosabbak ennél –, és még fenyeget is, hogy ha bárki
elvesz belőle, Isten elveszejti az ilyet, stb. Az én szellemem
nem képes befogadni ezt a könyvet, és ez nekem elég ah-
hoz, hogy ne vegyem túl komolyan: nem tanítja Krisztust,
s az nem is látható benne” (Előszó, 1�22, kiemelés hozzá-
adva). Nos, mit nem mondott Luther? Tehát,„az ő szelleme
nem képes befogadni ezt a könyvet” Mintha tudott volna
valamit. Bár az is igaz, hogy az ember esetenként beszél úgy
is, hogy fogalma sincs beszédének valódi mélységeiről.
Mindazonáltal e kijelentése alaposan megerősíti előző,
Avatar című írásomban lefektetett nézeteim. De menjünk
tovább! Természetesen az is nyomós oka lehetett Luther Je-
lenések iránti ellenszenvének (mint, ahogyan erre maga
utalt is fent), hogy maga is tudatosan figyelmen kívül
hagyta a benne található figyelmeztetést. Jelenések 22:1�-
1� „Bizonyságot teszek mindenkinek, aki e könyv prófétáló be-
szédeit hallgatja: „Ha valaki hozzátesz ezekhez, az Isten is rá-
rakja arra e könyvben megírt csapásokat, ha valaki elvesz e
prófétaló könyv beszédeiből, annak részét az Isten is el fogja

1�3



venni az élet ligetéből és a szent városból, azokból a dolgok-
ból, melyek e könyvben megírattak.” Luther e könyvről adott
kijelentései által elvett a könyvből, s ugyanez a Luther hoz-
záadott értelmet átformáló szavakat a Biblia más könyve-
ihez. Emellett furcsa módon állt hozzá az ószövetség né-
hány könyvéhez is, ami látható a róluk adott véleményei-
ből:„Jób könyvében nem annyira megtörtént és általa meg-
élt eseményekről van szó, mint inkább Jób eszmefuttatásá-
ról. Egyféle meseszerű elmélkedés az egész. Az is lehet,
hogy Jób könyvét Salamon írta meg.”„A Prédikátor könyve
egy befejezetlen műnek tűnik, telis-tele összefüggéstelen
dolgokkal ezokból nem Salamon írta meg ezt a könyvet.”
„Annyira ellene vagyok az Eszter könyvének, hogy annak
puszta létét sem tudom elviselni azért, mert annyira túl-jú-
daizált.” „Jónás története annyira lehetetlen, hogy az ab-
szolúte hihetetlen (ahogy O’Hare idézte, u.o. 2�2. old).” Bár
Luther ki nem állhatta a Jelenések könyvét, kritizálta is Já-
nos apostolt annak megírása miatt, de magát Jánost ked-
velte, és János evangéliumát becsülte leginkább: „Egyedül
Szent János szimpatikus, övé az egyedüli igaz evangélium,
és kétségtelenül többre becsülendő a többinél. Hasonló-
képpen, Szent Péter és Szent Pál levelei is többre becsülen-
dők, mint az első három evangélium”(O’Hare. u.o. 2�3. old).
S végül, de messze nem utolsó sorban a szombattal kap-
csolatban Luther azt tanította, hogy az a nap csupán Isten
szavának hallgatására és az Ige tanulására használandó, de
egyáltalán nem kell pihenésre vagy a munkáktól való tar-
tózkodásra használni. Érdekes módon, amikor a szombat
parancsolattal kapcsolatban beszélt, akkor a katolikusok
által bevezetett parancsolat-leosztást használva, a harmadik
parancsolatként utalt rá. „Mit vár el tőlünk Isten a harma-
dik parancsolattal kapcsolatban? Azt, hogy a prédikálást és
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Isten Igéjét szent dologként kezeljük” (Luther’s Small Cate-
chism with Explanation, Concordia Publishing 1���, ��.
old.). Nem idézi az eredeti ószövetségi formában a harma-
dik parancsolatot (valójában a negyediket): „Emlékezzél
meg arról, hogy a szombatnapot megszenteld”,hanem inkább
az Újszövetség szellemében beszél arról: „Szenteld meg a
szent napot” (John Mueller, The Lutheran Confessions, 1��3,
1�. old). Lutherről itt most ennyit, és mielőtt az a vád érne,
hogy a például predesztinációval kapcsolatos véleményét il-
letően velem azonos nézeten lévő Kálvint szándékosan
nem veszem nagyító alá, hadd mondjam el, hogy semmiféle
olyan teológiai irányzattal vagy tanítással nem értek egyet,
amely az intézményesített kereszténység, e bálványimádó,
hamis vallás árnyékában botorkál részegen. Ismét nagyon
nyomatékosan fel kívánom hívni a figyelmet arra az egyál-
talán nem mellékes körülményre, illetve tényállásra, hogy
az Úr, Jézus Krisztus soha, sehol egyetlenegy alkalommal
sem ejtette ki a száján ezt a szót vagy fogalmat, hogy „ke-
reszténység”. Ez egy szimpla emberi (ördögi) találmány,
semmi egyéb.”

„És igen, ismét a kereszténység. Részemről természete-
sen továbbra sem elismert sem a keresztény, sem az ezt az
elnevezést szilárd alapokra helyezni kívánó, a keresztény-
ség legitimálását célzó úgynevezett „őskereszténység” fo-
galma. Jézus Krisztus nem alapított semmiféle keresztény-
séget, de még ó vagy őskereszténységet sem. Ez az
elnevezés jóval Krisztus után bukkant fel először, tehát
nem származhatott az Úrtól. Azt állítani pedig, hogy a
Szent szellem sugallatára pattant ki ez valakinek a fejéből,
több mint dőreség nézetem szerint.Ahogyan a kánon ese-
tében is, a kereszténység esetében is kizárólag világi talál-

1��



mányról beszélhetünk, bár ezek ihletője is nyilván szellemi
volt, csak nem Szent szellemi.”

Gondolatok:

A gondolatok című írásomban érdemben nem foglal-
koztam a kereszténységgel. Ennek ellenére mégis kiemelnék
egy részt belőle, mivel ha igazam van e meglátásomban, az
elképesztően nagy jelentőségű, valójában felfoghatatlanul
hatalmas dolog. A téma tehát nem kifejezetten a keresz-
ténységhez kapcsolódik, hanem annak Szentírásához, a Bib-
liához, annak is egy nagyon fontos és érdekes kijelentéséhez.
Egy olyan kijelentéshez, amelyet maga az Úr jelentett ki, és
amelyet gyakorlatilag valójában senki sem ért. Mondom:
senki.Legalábbis mindazon számos„szakértő”közül, akik vé-
leményével találkoztam már e tárgyban. Ám úgy hiszem,
hogy én igen. Nem kicsit felfuvalkodott meglátás ez, elis-
merem. Ám én ezt kaptam a Forrástól. Ha tévedek, akkor
csak egy okoskodóval több, ám amennyiben igazam van, az
hihetetlenül messzire mutató dolog lenne. Arra számítok,
hogy ezt az írást témaválasztása okán számos olyan olvasó
is kézbe veszi majd, akik nem vagy csak nagyon szűk ke-
resztmetszetben találkoztak előző írásaimmal. Mint mond-
tam, ezért is próbáltam meg összeállítani a fentiekben meg-
ismert szűk és vázlatos összefoglalását némely előző
munkáimnak, amelyek illenek fejezetünk témájához.A most
következő meglátást tehát azért emelem be ide, mert azt re-
mélem, hogy egyfajta magyarázatként szolgál számos eddig
általam tett, másoktól sosem hallott kijelentéseimnek a ben-
nem való megfogalmazódásával kapcsolatban. Olyan kije-
lentések magyarázatával, amelyek a fővonalas teológia szá-
mára esetenként hagymázas fantasztikumnak vagy durva
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eretnekségnek tűnhetnek. Ilyenek például az ősvilág em-
berével, vagy a preegzisztenciális léttel kapcsolatos meglá-
tásaim. Nos, nem szaporítom tovább a szót, következzék a
lényeg!

„Tehát azon gondolkodom, hogy miért vannak ezek az
említett sorompók az emberek fejében, tudatában? Azt ír-
tam: 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 nem
gyanú, hanem tökéletes bizonyosság, hiszen az Úr jelen-
tette ki ezt a számot.Ami a gyanú az, hogy tényleg csupán
ennyien lesznek, akik valóban képbe kerülnek Isten ke-
gyelméből. Mindenesetre ez az arány, ha összevetem a
mondjuk bő hétmilliárdos jelen népességgel, nagyjából
stimmelhet is, amikor hozzám hasonló módon gondolkodó
embereket keresek hiába, vagy amikor azt mondom, hogy
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mindenki szembe jön velem az autópályán. Jelenések14:1-
� 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 keresztény Bibliaku-
tatók, de még a legtöbb haladó szellemű gondolkodó is
csak rálegyint: á, ez csak egy jelképes szám – mondják.Aha.
És „senki sem volt képes megtanulni a dalt, csak a száznegy-
vennégyezer”. Csak ezek értették meg? „Asszonyokkal nem
szennyezték be magukat, hiszen szüzek”. Ugye? Te itt azon-
nal arra gondolsz amire... Amire egy természeti ember
gondol. Hát igen, én is sokáig arra gondoltam. Pedig a Je-
lenések tiszta szellemi megfelelésben jelentődött ki, hiszen
apokaliptikus beszéd. Kijelentés, feltárás. Az asszonyok itt
a földi egyházakat jelenti. Mint a nagy parázna és annak
leányai. Bizony. Az szűz, aki ezektől mindvégig tiszta
maradt és marad, hiszen soha (tehát még szűz) egyetlen-
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nek sem volt tagja, híve, követője. Ha valaki keresztény,
akkor ha tagadja ha nem, egy földi egyház követője! Van
keresztény egyház annyi, hogy Dunát lehetne rekeszteni ve-
lük. Krisztus-követő földi egyház nincs. Van sok olyan,
amelyik ezt állítja magáról, de Krisztus egyháza szellemi
egyház és nem világi! A szívben van és nem a földön. Be-
lül és nem kívül. Tehát aki volt már buddhista, katolikus,
adventista, evangélikus, baptista, mormon, „hottentotta”,
ilyen-olyan, amolyan, aki valaha is volt bármilyen egyház
tagja, vallás elkötelezett híve, meggyőződéses követője, 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 szin-
ten van a felismerésben. De vigyázz! A keresztényekre ez
nem igaz! Ők a balga szüzek, akik nem vittek a lámpásuk-
ban olajat. Ha valaki eljut egy relatíve magas szintre a fel-
ismerésben, akkor vajon miért nem képes átugrani szellemi
szinten olyan dogmákat, mint például „az Isten mindenkit
üdvözíteni akar”? Hiszen dehogy akar! Ha akarná, akkor
mindenki üdvözülne. Hisz Ő AZ ISTEN! Az van, volt és
lesz, amit Ő akar. Nem értem ezt, hogy nem lehet megér-
teni!? Az történik, hogy az emberek, akik legalább addig el-
jutnak gondolatban, hogy az üdvözülés „feltételeiről” el-
mélkedjenek, elveszik Istentől a döntési kompetenciát
átruházva azt magukra.Azt gondolják –tévesen –, hogy ők
bizony voltak olyan bölcsek, okosak, élesszeműek, hogy fel-
ismerjék a helyes utat és meghozzák a szükséges döntése-
ket. Nem veszik észre, hogy egojuk vakítja el őket miköz-
ben azt mondják: én döntöttem helyesen! Én ismertem fel
az igazságot! Én tettem meg a szükséges tennivalókat! Én-
én-én! Nem Isten, hanem ÉN! Ez az ego félreismerhetetlen



tevékenysége. Ugye innen, ebből táplálkozik a szabad aka-
rat métely. Ezeknek az embereknek fogalma sincs arról,
hogy ha Isten nem alakítja át a tudatukat, gondolkodásu-
kat, akkor az életben soha nem ismertek volna fel semmit
abból, amely ma ismert és bizonyosság számukra.”

Ez tehát az idézet, illetve álláspont, amelyet szerettem
volna bemutatni neked kedves olvasóm. Azért, hogy ma-
gad is meglásd az összefüggéseket. Számos szokatlan, sokak
számára „vad” dolgot állítottam és állítok ma is. Olyanokat,
amelyekkel ritkán, vagy soha, sehol sem találkozhattál ed-
dig. Például, hogy a Föld gömbölyű és nem lapos. Ugye? A
bennem megfogalmazódott kérdésre kaptam a fenti idé-
zetből megnyilvánuló választ, úgy hiszem, az Úrtól, illetve
az Ő szándéka szerint. Lehet igaz, mert az említett szám ele-
nyésző a világ népességéhez viszonyítva, ebből fakadóan
pedig e csoport véleményének, világlátásának, hitének is
elenyészőnek kell lennie a világ népességének véleményé-
hez viszonyítva. Van úgy két-két és félmilliárd keresztény
ember. De rendben, legyünk realisták, hiszen akik keresz-
tény területeken élnek, azok egyáltalán nem biztos, hogy
tudják is miről szól a kereszténység, sőt! Ám a valós ke-
resztény hívek száma ettől függetlenül tízjegyű szám, mil-
liárdos nagyságrendű az bizonyos. Ehhez képest a száz-
negyvennégyezer gyakorlatilag nulla. Így ez utóbbi csoport
véleménye is az ismertségét, különösen pedig az elismert-
ségét tekintve értelemszerűen ezzel analóg. Erről beszélek!
No kedves olvasóm, miután így beavattalak a vélt saját igaz-
ságaimba, ezek után folytassuk a nyilvánvaló és tényszerű
keresztény hazugságokkal!
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Hazugságok a Károliban

Kedves Olvasóm! Azért, hogy fejezetcím legyen fenti fe-
jezetcím, ne pedig két mondat, csupán azért szorítkoztam
erre a szövegre. Ha azonban – miként ez egyébként feltett
szándékom – pontos és szabatos kívánok lenni, akkor azt
kell e fejezet elé írnom, hogy „különféle hazugságok és
megtévesztések a magyar Bibliafordítások esetében, külö-
nös tekintettel a revideált Károli verzióra”. Nos beláthatod,
ez fejezetcímnek túl cifra lett volna, pedig ez a lényege
alább következő fejezetünk témájának.A figyelmedbe hőn
ajánlott A szent tehén, avagy dogmák árnyékában című írá-
som kapcsán azt írtam, hogy abban végleg lezárom a sza-
bad akarat-szabad gondolat témakör tárgyalását.Ám ismét
csak olyan ismeretek birtokába jutottam, amelyek legalább
egy rövid kis fejezetrésznyi figyelmet mindenképpen meg-
érdemelnek azok részéről, akiket komolyan, valóban érde-
kel az Isten igazsága. Itt valójában már nem is a szabad aka-
rat e világi létét vagy nemlétét boncolgatnám, hiszen tettem
ezt eleget korábban, ráadásul ezt három igeverssel elintéz-
hetnénk. Tudom, kíváncsi lennél ezekre, de itt nem idézem
ezeket, hiszen nem hármat, de százhármat idéztem már leg-
alább előző írásaimban ezekből. Mint mondtam, elég ha a
szent tehén című munkám elolvasod, abban megtalálsz
minden lényeges tudnivalót ezzel kapcsolatban. De, hogy
ne legyek hiteltelen itt sem, most nem igét, hanem egy na-
gyon logikus gondolatot azért adok neked e témát illetően.
Gondold csak át! Ha van szabad akarat e világban, akkor
úgy hiszed, hogy ez csupán néhányaknak adatik meg vagy
mindenkinek? Ha Isten igazságos – márpedig nemhogy az,
de Ő maga az igazság – akkor nyilván mindeninek a jussa
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lenne ez, ha lenne. Így, mivel sátán is e világ lakója, mi több
fejedelme, ahogyan az én Uram mondta Jn14:3�:

„Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ
fejedelme: és én bennem nincsen semmije;”

akkor ha valakinek, hát neki kellene, hogy legyen ebből,
de neki egyértelműen nincs. Ha pedig neki nincs, akkor ta-
lán neked, vagy bárkinek van? Miért mondom, hogy neki
nincs? Szerinted ha sátánnak lenne szabad akarata, akkor
te most olvasnád e sorokat? Szerinted ha sátánnak lenne
szabad akarata, akkor egyáltalán képes lennél bármit is ol-
vasni? Istenről gondolkodni? Tudnád, hogy létezik a Bib-
lia? Élnél egyáltalán? Szerinted? Ugye? De mint mondtam
oly sokszor, sátán csak addig mehet el, ameddig a póráz en-
gedi. Mint Jób esetében Jób1:12:

„Az Úr pedig monda a Sátánnak: Ímé, mindazt, a mije
van, kezedbe adom; csak ő magára ne nyujtsd ki kezedet.

És kiméne a Sátán az Úr elől.”

És, érdekes módon Jób életben marad.Volt baja elég, de
életben maradt. Milyen érdekes... Szerinted ha sátán dön-
tött volna? Még a bőrt is lenyúzta volna Jóbról hidd el ne-
kem. Tehát az a helyzet, hogy a Biblia pontosan alátá-
masztja ezt a meglátást számos igével: sátánnak nincs
(sincs) szabad akarata ezen a világon. Én pedig ismételten
ezt kérdezem: ha neki nincs neked van? Erről itt ennyit.Ám
mielőtt továbbmennék a keskeny úton, illetve azon a gon-
dolatmeneten, amelynél tartottam, muszáj itt ismét be-
fűznöm egy további mellékszálat a történetbe. Muszáj,
mert annyira ledöbbentett, hogy nem is nagyon tudok mit
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kezdeni ezzel a tapasztalatommal. Hát leírom itt is, hátha
valaki megérti. Ezt nem ismét csak nagy mellényű felfu-
valkodottságból mondom, hanem jóval inkább totális döb-
benettel, hiszen mindazok, akinek eddig megemlítettem ezt
az esetet, képtelenek felfogni miről beszélek. A felszínt ér-
tik, ám a lényeget nem. És itt nem a sarki fűszeresről be-
szélek, hanem teológusról, keresztény gondolkodóról... De
következzék most valóban a lényeg! Egy olyan teológiai fő-
iskola rektorának előadását hallgattam, ahol a sola scriptura
elvét vallják és tanítják. Ahol pontosan értik és tisztában
vannak például azzal, hogy mit jelent a világnak a pápa és
a katolicizmus, azzal, hogy mi motiválja ezt a szervezetet,
hogy miért és merre tart, mi a szándéka és kit szolgál.
Egyszóval egész jól képben vannak ahhoz képest, hogy
keresztények. Ez nagy dolog! Manapság egyre inkább na-
gyon nagy, azt kell mondjam. De! És most jön a döbbenet:
ez a főiskolai vezető, konkrétan kijelentette ezen a „mi irá-
nyítja a történelmet és ki a történelem ura” című előadásán
azt, hogy márpedig Isten nem ura a történelemnek! Ko-
molyan mondom, hogy tátva maradt a szám! Miután ko-
moly, tudós emberről (asszonyról) van szó, érveket is ho-
zott nem is akármilyeneket, hanem igei érveket. A
következőket mondta:

„Ő, legelőször is azt a felfogást, hogy Isten lenne a tör-
ténelem Ura és irányítója, kerek perec elutasítja a Biblia!
Öh, sz...mindjárt mondok néhány igét, ami ezt egyértel-
művé teszi például ah Jézus történetében ugye Máté evan-
géliumában vagy Lukács evangéliumában olvashatjuk,
hogy a Jézus megkísértése történetében, hogy az ősellen-
ség, az a bizonyos sátán ugye akinek a neve is ellenséget je-
lent, úgy dicsekszik Jézusnak, hogy a világ országai neki
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adattak és ő annak adja akinek akarja. Öh, azután öh maga
Jézus amikor már az elfogatása itt volt, illetve a küszöbön
állt akkor azt mondta tanítványainak, jön e világ feje-
delme, de én bennem nincsen semmije. De ezzel a névvel,
hogy a világ fejedelme megint csak az ősellenségre utalt. Pál
apostol meg egyenesen úgy fogalmaz, így nevezi, hogy e vi-
lág Istene. Ööö, és ha a miatyánk a legismerősebb még a ke-
reszténységgel közelebbről nem nagyon ööö ismerkedők-
kel is és őh a miatyánkban ugye mindjárt ott van a, a
második kérés: jöjjön el a te országod! És a harmadik ké-
rés: legyen meg a te akaratod mint a mennyben úgy a föl-
dön is! Ha nem olyan gépiesen mondanák ezt keresztény
tömegek akkor hamar rájönnének – itt nevet –,hogy ezek
szerint nem Isten a történelem Ura és irányítója, mert ak-
kor nem kéne azért imádkozni, hogy jöjjön el az Ő országa,
pontosabban az Ő uralma és, és nem kellene azt kérni, hogy
legyen meg a te akaratod mint a mennyben úgy a földön
is. Tehát ah, a miatyánknak ezek a kérései nagyon megvi-
lágosítóak.”

Hát igen, fenti igék valóban nagyon megvilágosítóak,
csak sajnos nem a rektorasszony számára, mint alább ezt
látni fogjuk. Mondom ezt minden tiszteletem mellett, hi-
szen ő éppen abban az évben szerezte a szakirányú, teoló-
gusi diplomáját amikor én születtem. Igaz azt sem az Úr
írta alá... Azt is meg kívánom jegyezni, hogy az ööö-zés és
az egyéb kényszer szülte kötőszavak, hangok hű visszaadása
az idézeten belül nem gúnyolódás vagy személyeskedés
okán történt, hanem mert egy igen fontos momentum.
Ezért is idéztem így, azaz pontosan úgy, ahogyan a beszéd
elhangzott. Miért fontos ez? Mert ha az Isten szelleme van
az emberen, akkor úgy dől az emberből az igaz szó, mint
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a kristálytiszta vízfolyás. Egy pillanatig sem kell gondol-
kodnod, keresned a szavakat, mert nem is te gondolkodsz
és beszélsz valójában, hanem az Isten sugalmazza a mon-
danivalód. 2Móz4:1�

„És monda Mózes az Úrnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én
ékesenszóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem

azóta, hogy szólottál a te szolgáddal; mert én nehéz ajkú és
nehéz nyelvű vagyok. Az Úr pedig monda néki: Ki adott

szájat az embernek? Avagy ki tesz némává vagy
siketté, vagy látóvá vagy vakká? Nemde én, az Úr? Most
hát eredj és én lészek a te száddal, és megtanítlak téged

arra, a mit beszélned kell. Ő pedig monda: Kérlek, Uram,
csak küldd, a kit küldeni akarsz. És felgerjede az Úr ha-

ragja Mózes ellen és monda: Nemde atyádfia néked a Lévi
nemzetségből való Áron? Tudom, hogy ő ékesenszóló és ímé

ő ki is jő elődbe s mihelyt meglát, örvendezni fog
az ő szívében. Beszélj azért vele, és add szájába

a beszédeket, és én lészek a te száddal és az ő szájával és
megtanítalak titeket arra, a mit cselekedjetek.”

Mint ebben az idézetben is pontosan felismerhetjük,
minden az Úrtól jön amink van! Isten tesz minden egyes
embert némává, süketté, látóvá vagy vakká. Fizikai és szel-
lemi értelemben is. Különösen úgy... Na mindegy. Ő a tu-
dós, én meg vagyok, aki vagyok innen a falu széléről. Jaj
nem, ne vádolj butasággal! Én is az vagyok, aki vagyok. És
mondom, amit mondok.Aztán, hogy ki látja jól, az majd ki-
derül otthon. De csak csendben, halkan jegyzem meg ismét,
hogy számomra meglehetősen megkérdőjelezhető mind-
azok hitelessége, akik bármilyen, hangsúlyozom: bármi-
lyen alapon pénzt kérnek bármiért is, amely az Úrhoz, Is-
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tenhez köthető. Megint egy újabb mellékszál. A kiadóm,
pontosabban a könyvkészítő manufaktúra lelke (egyéb-
ként nagyon kedvelem őt), felhívta a figyelmem, hogy egy
ügyfelük hosszú évek munkája után elkészített egy újszö-
vetség fordítást, ha jól emlékszem. Szóval komoly dolog ez,
ajánlja a szíves figyelmembe a művet. Mondom ez szuper,
ingyen van? Teljes döbbenet következett! Hogyhogy in-
gyen? Hiszen évekig dolgozott rajta az ember! Meg neki is
pénzbe került. Érted? Nem is értik, hogy miről van szó!
Hogy lehet a Bibliáért, Isten beszédéért pénzt kérni??? EZ
NEM EGY ÁRUCIKK! Ez nem egy liter tej vagy egy kiló
kenyér, fél kiló krumpli hanem Isten beszéde! Ez nem egy
könyv hanem A KÖNYV! Könyvek. Nem-ér-tik. Nem tu-
dok mit mondani. Szóval a teológiai főiskolánál tartot-
tunk és annak rektora meglátásánál. Egy teológiai főisko-
lánál, amely pénzt kér az oktatásért. Most nehogy azzal
jöjjön valaki, hogy engem sem visz oda ingyen a busz, mi
több, én sem ingyen tankolok. Vagy, hogy nekem sem ad-
nak ingyen kenyeret a közértben. Értem én, hogy ők is eb-
ben a rendszerben szocializálódtak. Értem, hogy termé-
szetesnek veszik a dolgot, mert úgy gondolják, hogy nekik
ez a munkájuk, azért pedig nyilván anyagi fizetség jár. De
ha így gondolják, hát rosszul gondolják! Isten ismeretének
tanítása, a Biblia megismertetése az emberekkel, azokkal
akik erre fogékonyak nem térítésköteles szolgáltatás, hanem
kötelesség! Hidd el, ha Isten ezt a feladatot szánja neked, ak-
kor meg fogja teremteni a megfelelő körülményeket ahhoz,
hogy gyakorolhasd e dolgod. Ha pedig nem teremti meg,
akkor nem ez a te dolgod... Hiába is szeretnéd annyira. Ha
te teremted meg a feltételeket (illetve azt gondolod, hogy
te teremtetted meg ezeket, mondjuk nagy emberi összefo-
gással létrehozol egy főiskolát, teljes szívvel meggyőződve
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arról, hogy Isten segített ebben), akkor felmerül a lehető-
ség, hogy valaki más segített a dologban, akiről te azt hit-
ted, hogy Isten az. Isten kizárt, hogy olyan intézmények lét-
rehozását támogassa, ahol bármilyen, akár a legkisebb
mértékben is szóba kerül a pénz vagy bármiféle ellenszol-
gáltatás elvárása az Ővele kapcsolatos ismeretek tanításá-
ért. Mindegy, hogy mivel indokoljuk a dolgot, villany-
számla, fűtés, adó, nincs kivétel! Ezt kizárólag ingyen lehet
csak hitelesen végezni. Mondom: ahol pénzt kérnek bár-
miért is, ott nincs jelen Isten! Illetve persze igen, hiszen
Ő mindenhol jelen van, de nem abban az értelemben és vo-
natkozásban, mint azt az akár jóhiszemű mondjuk főisko-
lai oktatói, tanári kar véli. Ez van! Isten sosem kér pénzt,
így aki valóban Őt képviseli, az sem kérhet. Hiszen min-
dened, amid van, azt Istentől kaptad.„Nem a te árud. Mil-
liók kincse az. Mint a reménység, napsugár, tavasz.” Külö-
nösen és kiemelten igaz ez a Vele kapcsolatos tudásodra!
Ha pedig ez így van, akkor hogyan kérhetsz el ezért pénzt?
Ami Istenről és az Ő beszédéről, a Bibliáról szól, az csak és
kizárólag ingyen adható át!!! Krisztus kért pénzt az apos-
toloktól? Az apostolok kértek pénzt vagy javakat a tanítá-
saikért cserébe? Számos esetben még az élelmükért is meg-
dolgoztak éppen ott, ahol voltak és tanítottak. Mit mondott
az Úr? Mt1�:�: „....ingyen vettétek, ingyen adjátok!” Nincs
kifogás, nincs megmagyarázás! Itt van az igazság feketén-
fehéren! És azok tanítanak Istenről, a Bibliáról, akik azt
sem látják, hogy piacot csináltak a templomból. Nem
szándékom senkinek a lelkébe gázolni, sőt, éppen ellenke-
zőleg! Ám azt mondtam, hogy ami a szívemen az a számon.
A szívemen pedig az van, hogy az összes ilyen jellegű ok-
tatási intézmény, de különösen a templomok homlokzatára
kivétel nélkül ki lehetne, mi több, ki kellene írni azt a
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Krisztusi igét amely a Mt.1�:14-ben de még jobban ide il-
lően a Lk.�:3�-ben is olvasható (Károli szerint)

„Példabeszédet is monda nékik: Vajjon a vak vezetheti-é a
világtalant? avagy nem mindketten a verembe esnek-é?”

Na mindegy. Most nézzük inkább a „tudós” érveit! Hi-
szen azt mondtam, hogy totálisan ledöbbentett, hogy tátva
maradt a szám. Nézzük mit lát a papírbíró „tudós szakem-
ber” és mit látok én!

Azt mondja tehát rektorunk, hogy azt a felfogást, mi-
szerint Isten a történelem Ura,„kerek perec elutasítja a Bib-
lia”. E meglátásának alátámasztására szánt első érve: „az
ősellenség, az a bizonyos sátán ugye akinek a neve is el-
lenséget jelent, úgy dicsekszik Jézusnak, hogy a világ or-
szágai neki adattak és ő annak adja akinek akarja.” Na ké-
rem szépen! Ha valaki bírja a magyar nyelvet- ezen a
szinten pedig ez méltán elvárható – akkor világosan fel kel-
lene ismernie azt a tényt, hogy a Lukács4:�-ban olvasható
„adatott” szó mit takar! A görögben itt a παραδέδοται
(adatott át) szó szerepel. Az egy katolikus neovulgátát ki-
véve itt minden változat egyetért, még az 1�2�-os Káldi –
féle Vulgáta is, ahol ugyancsak a „nekem adattak” szerepel,
amelyet a neovulgáta„frissítői” ki tudja miért már„enyém”-
ként éreztek helyesnek fordításukban. Ezek legalább rafi-
náltan hazudnak a revideált Károli durva stílusával szem-
ben. A katolikusok tudtak magyarul, rájöttek a veszélyre,
amelyet a helyes szövegértelmezés rejt magában, ezért ezt
kivették és egyszerűen behelyettesítették az enyém szóval,
amely nem utal arra a nagyon fontos momentumra ami a
kulcsa a dolognak, konkrétan, hogy hogyan, miképpen
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lett az „enyém” ez a valami, esetünkben a világ országai? A
többi változat azonban elmondja, hogy akinek van füle az
hallja: nekem adatott. Csia szerint kaptam,Vida szerint ne-
kem lett átadva. Most hamut hintek a fejemre és zsákru-
hába öltözve követem meg a rektorasszonyt! Ez nagyon ko-
moly dolog! Nem gúnyolódni szeretnék, csak a döbbent
elképedés szól belőlem. Nem gondolom, hogy rosszat
akarna rektorunk azt viszont annál inkább gondolom,
hogy nagyon rossz irányban ül a lovon. Tehát az első érv:
ha valakinek (itt sátánnak) valami, legyen az bármi „ada-
tott”, akkor tessék szíves lenni már meglátni azt a tényt,
hogy ami neki adatott, azt valaki adta neki! Valaki által
adatott neki. Ugye ez nem túl bonyolult? Nem ő szerezte,
hanem Isten adta neki, hiszen adni csak Isten adhat való-
jában bármit is. Isten jóváhagyása nélkül senki nem kap-
hat semmit. János3:2�:

„Felele János és monda: Az ember semmit sem vehet,
hanem ha a mennyből adatott néki.”

Ez pedig Isten teremtésében minden teremtmény ese-
tében igaz, hiszen Isten teremtette őket olyannak, ami-
lyennek. Vagy pedig hagyta, hogy olyanná váljanak ami-
lyenné lettek, hiszen Isten mindent előre látott mielőtt
még bármit is teremtett volna. Istent nem lehet meglepni!
Ha tetszik ha nem, a teremtés első pillanatától kezdve min-
den Isten terve szerint halad. Szerinted Isten nem látta
előre a bukást? Sátán fondorlatát? Szerinted nem állíthatott
volna oda két kerubot lángpallossal a fa alá? Simán meg-
tehette volna. Ha akarta volna. De Ő nem ezt tette. Nyilván
okkal. Tehát drága testvérem, itt (és mindenhol máshol is
az Ő teremtésében) minden a terv szerint halad! Ez így volt,
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így van és így is lesz. Csak van, aki rájön erre, és vannak so-
kan, akik nem. Még sátánnak sem volt a leghaloványabb
fogalma sem arról, hogy Isten bolondot csinált belőle. Csak
akkor jött erre rá, amikor az Úr feltámadt. Akkor döbbent
rá, hogy mekkora bakot lőtt Krisztus megfeszíttetésével.
Hogy éppen ahhoz asszisztált teljes erőbedobással, amely
a totális bukásba sodorta őt magát.Amikor erre rádöbbent,
akkor vette a kezdetét az a három évszázados őrjöngése,
amelyet ugye ma a császári keresztényüldözésként isme-
rünk. Tehát visszatérve esetünkhöz, maga sátán ismeri el,
hogy „néki adatott” a föld, illetve a világ országai. Ezután
pedig azt mondja, hogy ő pedig annak adja, akinek akarja.
Na mármost, megint csak na-már-most! Hogyan ismerjük
sátánt? Ki ő? Igen, ő a hazugság atyja! Tehát aki hisz sátán
szavának, az mai nyelven (mondjuk pestiesen) szólva ba-
lek, de mi itt mondjuk azt inkább, hogy naiv. Szerinted sá-
tán igazat mondott Krisztusnak? Mert a rektorasszony
szerint igen. Hát, én kérek elnézést! Sátán tehát elmondja,
hogy neki adatott ez a föld, majd azt hazudja ennek apro-
póján, hogy ő pedig azt tesz vele, amit akar. Azaz annak
adja – mondjuk – akinek csak akarja. Ez a sátán módszere.
Először az igazság, azután az arra épülő hazugság. Szeretet,
majd összefogás, ökumenizmus, mentsük meg a földet
gyerekek! Egy igazság mag, azután hazugság a köbön e mag
köré gyúrva. De nézzük a rektorasszony második érvét!
„Jön a világ fejedelme”. Igen, neki ebből az jött le, hogy sá-
tán a világ fejedelme. Hiszen ezt mondta az Úr! Na de! Mi-
től, hogyan lett sátán e világ fejedelme tessék mondani!?
Mert ez itt a valódi kérdés! Ha én egy rossz fiú vagyok, akit
fülön csíp a pandúr, és bezár a dutyiba, akkor előáll egy
helyzet. Én bekerültem a dutyiba, ahol van még rajtam kí-
vül egy rakás szerencsementes figura. Ám én vagyok a
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legerősebb zsivány közülük, tehát mindenkit begyalulok,
mindenki engem fog szolgálni a dutyiban. Én vagyok a du-
tyi ura.A dutyi istene! Bizony. Én vagyok a dutyi fejedelme.
Ez tény. De könyörgöm! Ettől még valaki berakott oda en-
gem is, nem??? Nála van a dutyi kulcsa! Ha pedig ezt
megtehette velem, akkor Ő a főnök nem igaz? Én csak a
dutyi kisistene, fejedelme vagyok ekkor, nem a mindenségé!
Ez bonyolult? Azt gondolni, hogy a dutyi fejedelme ujjat
húzhat az ország királyával meglehetősen dőre nézet, vagy
másként fogalmazva hatalmas szűklátókörűség nézetem
szerint nem igaz? Ha a király gondolna egyet, az egész du-
tyit tok-vonó egy pillanat alatt ráomlasztaná erre a zárka-
hősre! Mert Ő a Király! Ugye ez tiszta? Most lássuk a kö-
vetkező érvet! Miatyánk második kérés: „jöjjön el a Te
országod!” Ez nem azt jelenti, hogy nem Isten az Úr! Rek-
torunk értelmezése szerint a „jöjjön el a Te országod”
egyenértékű azzal, hogy jöjjön el a Te uralmad. Jaj. Ezt pe-
dig tényleg érteni kellene már ezen a szinten. Ez tipikusan
az a meglátás, ahogyan a természeti ember gondolkodik,
aki a betűben keresi az igazságot. Ha azt olvassa, hogy jöj-
jön el a Te országod, az számára logikusan azt jelenti, hogy
mivel még nem jött el, azért az még nincs itt. Ahogyan ide
kapcsolódik a következő érve, a miatyánk harmadik fohá-
sza, a „legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben úgy a
földön is”. Hiszen ha azt kívánom, hogy legyen meg a Te
akaratod, akkor evidencia számára az, hogy most nincs
meg a Te akaratod. Jó meglátás! Csak nem elég jó. Nézzük
az elsőt, az egyszerűbb! Jöjjön el a Te országod = jöjjön már
el a Te országod! Az, amit megígértél nekünk.Az pedig vi-
lágos, hogy ez majd csak a történelem lezárultakor fog el-
jönni. Ám ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a jelen hely-
zet nem Isten akarata, terve szerint való! Egy ilyen helyzet
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Isten teremtésében lehetetlen. Mondom: az van és lesz,
amit Isten akart és akar. A „legyen meg a Te akaratod,
mint a mennyben úgy a földön is” pedig ugyancsak nem a
hiányt fejezi ki, és nem is a vágyat, amiként a jöjjön (már)
el a Te országod, hanem mint Krisztusnak a Gecsemáné
kertben történt meghasonlásakor (Mt2�:42: „Ismét elméne
másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem múl-
hatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te aka-
ratod.”)Az Úr itt a belenyugvást és a megadást tanítja. Az
elfogadást! Legyen meg a Te akaratod! Mint a mennyben
úgy a földön is. Ennyi! A rektorasszony értelmezése szerint
Krisztus a Gecsenánéban azt mondja ezzel, hogy nem az Is-
ten akarata érvényesül? Mert azt mondja, hogy (Mk14:3�)
„És monda: Abba, Atyám! Minden lehetséges néked. Vidd el
tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen
meg, hanem a tied.” Az egyik vélemény (rektorunké) a
természeti ember értelmezése, aki a betű szerinti értelme-
zést látja csupán, a második pedig a szellemi ember értel-
mezése, aki érti, hogy mit beszél itt az Isten. Mondd ki így
az igét: DE legyen meg a Te akaratod, miként a mennyben
úgy a földön is! Érted már? Nem baj az – illetve baj, de ha
így hát így –,ha valaki nem érti az igét ��-�� év után sem,
csak ne tanítson már valótlanságot annak vonatkozásában!
Különösen pénzért ne tegye ezt!

No, térjünk végre vissza a fő csapáshoz! Tehát hazugsá-
gok a Károliban és hasonszőrű rokonaiban. A követke-
zőkben arra mutatnék rá, hogy a ma használatos leginkább
népszerű „szentírásban” mennyi hazugság bújik meg a sza-
bad akarat-szabad gondolat téma kapcsán is. Mennyi ma-
nipuláció és olyan téveszme, tévtanítás, félrevezetés, amely
a magukat kereszténynek valló, e művet akár betéve tudó
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emberek világ és igazlátását irgalmatlan mértékben eltéríti,
eltorzítja, s így a bennük élő mételyt életben tartja, táplálja,
hizlalja. Ezt látom tehát olyan nagy tiszteletben álló, köz-
ismert teológusok, tanítók esetében is, akik akár hosszú év-
tizedek óta foglalkoznak Isten igéivel mi több, oktatják és
adják tovább tudományukat sokaknak. Ha pedig hazugsá-
got tanítanak, hiába jóhiszeműen, az esetben függetlenül at-
tól, hogy e tett szándékos vagy sem, az értőnek muszáj rá-
világítania ezekre a hazugságokra, hiszen mi lehet
fontosabb Isten igazságának megnyilvánításánál? Én tehát
a következőkben (is), szándékom szerint ezt teszem. A re-
videált Károli fordításban tizenkilenc esetben szerepel a
„szabad akarat” szópáros, míg a görög szövegben egyetlen
alkalommal sem! Vizsgáljuk hát meg ezt elsőként!
3Móz22:1� Károli:

„Szólj Áronnak és az ő fiainak és Izráel minden fiának, és
mondd meg nékik: ha valaki Izráel házából, és az Izráelben

levő jövevények közül felviszi a maga áldozatát, akár
fogadásból akár szabad akaratból, a miket felvisznek az

Úrnak egészen égőáldozatul,”

Izraelita Magyar Társulás szerint ugyanez:

„Szólj Áronhoz és fiaihoz, meg Izrael minden fiaihoz és
mondd nekik: Bárki Izrael házából és az idegen közül
Izraelben, aki áldozza áldozatát, bármely fogadalmaik

szerint vagy bármely önkéntes adományaik szerint, amit
áldoznak az Örökkévalónak égőáldozatul,”

A 3Móz.22:1� kiemelt része tehát például a zsidó IMIT,
valamint például a Szent István Társulat fordítása szerint
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önkéntes adomány. A Septuaginta szerint pedig: αἵρεσιν
(google fordító szerint: eretnekség) a katolikus szószedet
szerint: „1. párt, szekta, irányzat, irányzatosság 2. (szó sz.)
emelés, előnyben részesítés; Ebből származik az“eretnekség”
jelentésű “herezis” szavunk.” Majd αὐτῶν (google szerint:
ezek), a katolikus szószedet szerint övék, övé magáé, neki
magának. Tehát ha nagyon egyet akarunk érteni a fordí-
tókkal (akik nyilván értenek a fordításhoz) akkor fogjuk rá,
hogy „a saját irányzata, az övé előnyben részesítése” a (ma-
gyartalan, de) helyes fordítás, hiszen döntő részben efféle ér-
telmezés szerint hozzák a magyar verziók. De, hogy lesz ez
szabad akarat? Önkéntes ajándék, önkéntes adomány eset-
leg, de olyan, hogy„szabad akarat” hírből sincs a görög szö-
vegben. Vagy ezt nevezzük „szabad fordításnak”? Akkor ez
valóban nagyon szabad. Nem tudom ki, hogy van ezzel, de
én a „szabad akarat” megfogalmazást itt igen manipulatív-
nak és erősnek, mi több szándékoltan erőltetettnek érzem.
Hiszen az önkéntes felajánlás is elvileg az emberi szabad
akarat alapján születik, ahogyan az önkéntes áldozat is.
Ugye itt az „önkéntes” szóból eredeztethetjük a „szabad
akarat” megfogalmazást, hiszen ha önkéntes, akkor elvileg
semmi sem kényszerít bennünket arra, hogy megtegyük ezt
az áldozatot vagy felajánlást az Istennek. De! Egyrészt an-
nak ellenére, hogy tulajdonképpen minden fordítás erre
próbálkozott mozdulni, látható, hogy a szótár szerint ez már
egy meglehetősen elvont és sokadik lehetőség a görög szö-
veg értelmezésére. Kijöhet itt például olyan értelmezés is ha
csak a szótárt nézzük, hogy „ezek irányultsága” (szándéka)
szerinti adomány, a szándékot pedig tudjuk, hogy Isten
adja a szívünkbe, legyen az bármilyen természetű is. De mi
tudjuk, hol a helyünk, ne akarjuk túlokoskodni a dolgot! Hi-
szen nem beszéljük a görög nyelvet míg a tudós fordítók vél-
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hetően igen. Nos, ha így van, akkor egyelőre fogadjuk el azt,
amit ők állítanak jelen ige vonatkozásában! Ebben az eset-
ben már csupán az zavarhat bennünket, hogy az ő értel-
mezésük sem egységes. De ismét csak! Ne legyünk annyira
kukacos, szőrszálhasogató, a kákán is csomót kereső népek!
Higgyük el, hogy ez így helyes és kész.Vagy, tanuljunk meg
ógörögül! Jó gondolat.Ám mivel pillanatnyilag nem bírjuk
ezt a tudást, így fogadjuk el a fellelhető fordítások igazát! Én
tehát most ezt teszem. Ám megint csak de! Miért van az,
hogy a Károli és például a KJV a „szabad akarat” (freewill
offerings) szavakat érezte itt a leginkább helyesnek annak
ellenére, hogy sem a szabad, sem az akarat görög szavak nin-
csenek jelen az idézett szöveg egyetlen pontján sem? Hiszen
léteznek és nyilván léteztek az ógörögben is kifejezetten
ilyen értelmű szavak, mint ahogyan a nemrég idézett Lk4:�-
ban valóban konkrétan szerepel is a görög θέλω (akarom),
(θελήσ-akarat) szó. Ezeknek itt azonban, mint mondtam,
nyoma sincs. Úgy vélem tehát, ha a szöveg írója ezt szerette
volna közölni, akkor ez lenne leírva konkrétan, és nem az,
hogy„önkéntes adomány”. Mondjuk. Persze, mint mondtam
az önkéntes adomány is elvileg szabad akarat által valósul
meg, de miért nem hagyja e két verzió, hogy az olvasó
maga süsse ki ezt a nagy „igazságot”? Miért kell a szájába
erőltetnie ezt az egyébként meglehetősen erőltetett értel-
mezést? Ráadásul a Károli lapjain példa nélküli módon ti-
zenkilenc esetben is?! Az Ezékiel 4�:12-ben például, egyé-
biránt meglehetősen magyartalanul, egy mondaton belül
kétszer is? A magam részéről itt, illetve mind a tizenkilenc
esetben (is) tudatos manipulációt érzek. (Tudok) Annyit
fűznék még ehhez, hogy ha nekem van igazam, és e világon
szigorúan minden Isten előzetesen, még a teremtés előtt el-
határozott terve szerint működik, amiként a Biblia ezt na-
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gyon egyértelműen megfogalmazza például a Zsid.4:3-ban,
ahol a katolikusok megint csak csodásan hazudnak, hiszen
bár a jó öreg Vulgáta is torz itt, de a neovulgáta és SZIT ese-
tében még erre is sikerült rátenni egy lapáttal, hisz a neo-
vulgáta még a Vulgáta szövegét is tovább rontotta, míg a
Szent István Társulat fordítása nemes egyszerűséggel, simán
elhagyta az utolsó, a protestáns fordításokban a göröghöz
igazodóan szereplő „ jóllehet munkáit a világ megalapí-
tásától kezdve bevégezte.” több mint fontos szövegrészt. Te-
hát a Biblia például a Zsid.4:�-ban és a Máté 2�:34-ben is
konkrétan állítja, hogy minden készen van a világ terem-
tése óta, magyarul valójában a jelen világ történései egy fix,
Isten által meghatározott és lefektetett terv szerint futnak,
ha pedig ez így van, akkor egyrészt nyilván szimpla hazug-
ság a például 3Mózes22:1�-ban olvasható fordítás, illetve
megfogalmazás, másrészt pedig értelmetlen is, mivel e föl-
dön legyen az bármi, vagyis minden amit az ember tesz, az
Isten akarata és szándéka szerint, annak megfelelően kö-
vetkezik be. Így például egy áldozat, vagy egy felajánlás
sem történhet meg nem, hogy szabad akaratból, de még
csak „önkéntesen” sem. Ha Isten felindít téged erre, akkor
boldogan mész és megteszed, ha pedig nem, akkor eszedbe
sem jut ilyesmi. De nézzük tovább! 3Móz22:21 Károli, majd
a zsidó írás szerint:

„És ha valaki hálaáldozattal áldozik az Úrnak, akár
fogadásának teljesítésére, akár szabad akaratból, akár

tulokféléből, akár juhféléből: ép legyen, hogy kedves legyen;
semmi fogyatkozás ne legyen abban”

„És ha valaki áldoz békeáldozatot az Örökkévalónak kiváló
fogadalmul, vagy önkéntes adományul a marhákból vagy

2��



a juhokból, ép legyen, kedves fogadtatásra; semmi hiba se
legyen rajta”

Itt, és a legtöbb esetben, ahol a Károli az általam helyte-
lennek, illetve szándékoltan manipulatívnak tartott fordí-
tást hozza, ugyanaz a helyzet, mint az előző ige esetében.
Azonos görög szavak alapján azonos magyar, az adott ver-
zió szemléletéhez igazított értelmezés olvasható. A továb-
biakban az ezekhez hasonlókat csak megjelölöm, de nem
idézem. Ám a következő, 3Móz22:23-ban (itt Károli majd
a Septuaginta szerint) itt

„Hosszú, vagy kurta tagú ökröt, vagy bárányt szabad
akaratból való áldozatul vihetsz ugyan, de fogadási áldo-

zatul nem lesz kedves.”

„καὶ μόσχον ἢ πρόβατον ὠτότμητον ἢ κολοβόκερκον
σφάγια ποιήσεις αὐτὰ σεαυτῷ εἰς δὲ εὐχήν σου οὐ

δεχθήσεται”

az az érdekes helyzet áll fenn, hogy a 3Móz22:1� és 21
igékkel azonos Károli-féle értelmezés ellenére itt még azok
a szavak is hiányoznak a görögből, amelyek a fenti két
idézetben olvashatók. Itt már csupán annyi szerepel a Sep-
tuagintában, hogy „ποιήσεις αὐτὰ σεαυτῷ”. Ez azért érde-
kes, mert például az online fordítók szerint ebben a for-
mában ez a következőt jelenti: a múltban ezeket (azokat)
...”A harmadik szó ebben a formában ismeretlen. Ettől füg-
getlenül a szószedet alapján kapunk szó szerinti fordítást,
amely itt így hangzik:„fogsz tenni önmagadnak”. Ebből jött
ki, következett Károlinál a „szabad akarat”. Ügyes! Ha az
idézett három görög szó első tagjából elvesszük az utolsó

2��



betűt (ποιήσει) akkor a fordító a „legyen az” meghatározást
hozza, ha elveszünk egy további betűt (ποιήσε), akkor kap-
juk meg az „ő tette” értelmezést. Nagyon érdekes, hogy még
három további betű elvételével is értelmes szavakat kapunk,
így,„költészet, a terméket, minőség” definíciók szerint. De
most nézzük a lényeget! Ahhoz tehát, hogy a jelen magyar
fordítások szövegét kapjuk, kissé meg kell erőszakolni az
igét mindenképpen. Ezt csupán azért tartom fontosnak ki-
emelni, mert ez egy hatalmas lehetőség a szöveg eltorzítá-
sára. Gondolj csak bele, hogy hányan mennek a Bibliai szö-
vegeknek ilyen mélységben utána? Eleve alig vannak
olyanok, akik elolvassák ezeket. Ezután ha olvassák is, há-
nyan értik meg? Hányan vannak azok, akiket mélységében
érdekel az ige mondanivalója? Akik pedig már megértik
valamilyen szinten, elolvassák akár több alkalommal is,
emésztgetik, gondolkodnak egy-egy szakaszon, azok vajon
összevetik-e az elérhető verziókat legalább magyarul? Ha
igen, akkor ezután összevetik-e ezeket a görög szöveggel?
Mire a sor végére jutunk, a kapott szám nagy valószínűség
szerint közelít a nullához, legalábbis százalékos arányban
mindenképpen, ha a teljes magyar népességet nézzük.Ám
azt gyanítom, így van ez világszinten is, sőt úgy még inkább,
hiszen egy átlagos kínai, arab, esetleg indiai vagy afrikai
embernek vélhetően fel sem merül a fejében egy ilyen jel-
legű igény. Rendkívül figyelemreméltó és elgondolkodtató
jelenség az, amikor meglehetősen magas biblikus művelt-
ségű emberek esetében sincs meg a valódi megismerésre
való igény.Valóban vannak olyan emberek, akik gyakorla-
tilag fejből tudják mondjuk a protestáns kánont, idézik bár-
mely részét versszámozás és betű szerint, de van egy spe-
ciális szellemi szemellenzőjük amely meggátolja őket
abban, gondoskodik arról, hogy ezek az emberek ne akar-
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janak továbbmenni egy bizonyos pontnál a megismerés-
ben. Ez a sorompó, amelyről már beszéltem korábban. Te-
hát ezek az emberek annyira elmerülnek a saját „tudásuk”
és a környezetük elismerésének, tiszteletének önhittségtől
tocsogó mocsarában, hogy fel sem merül bennük egy olyan
lehetőség, mely szerint esetleg rosszul látnak bizonyos dol-
gokat. Ezek az emberek voltaképpen a legmagasabb szintű
hamis próféták függetlenül attól, hogy tisztában vannak-
e cselekedeteik valódi természetével vagy sem, hiszen ha
valaki például főiskolai, egyetemi tanár, professzor, más
esetben egy megagyülekezet vezetője vagy egyházi méltó-
ság, akkor olyan helyzetben van, hogy a véleménye gya-
korlatilag de facto, megkérdőjelezhetetlen. Önmagukat is
tökéletesen képesek elhitetni abban a hamis tudatban,
hogy ők bizony tévedhetetlenek, és amit állítanak, az a
szent igazság. Általában ezt nem jelentik ki, de így gon-
dolják. Ha valaki ellenvéleményt fogalmaz meg, azt vagy ig-
norálják, vagy látszólag megfontolják, de valójában nem tö-
rődnek azzal. (Tisztelet a kivételnek, de majd meglátjuk)
Ezek túlnyomó része tehát meg van győződve a saját tö-
kéletes igazáról. Így járt maga a „protestantizmus atyja” Lut-
her Márton, bár az ő esetében könnyen elképzelhetőnek
tartom a szándékosságot is, hiszen az, hogy a tettei ellenére
életben hagyták őt, erről tanúskodik. A legkönnyebb el-
veszni a népszerűségben és az elismertségben. Az ember
ilyenkor vakká lesz az igazságra, és hajlamossá válik elhinni
önmaga tévedhetetlenségét. Írtam már oly sok esetben, de
képzeld el azt a helyzetet, amikor mondjuk egy fél évszá-
zad munkássága után kell szembenézned azzal, hogy eset-
leg rosszul látod a dolgokat. Fél évszázad után kell lenyírni
szakállt, hajat, hamut hinteni a fejedre, zsákruhába öltözni
és bevallani tanítványok ezreinek akár, hívők sokaságának,
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hogy bizony számos dologban tévedtél. Vissza kellene ad-
nod kitüntetéseket, tudományos címeket, egyházi méltó-
ságot, (a diákoknak, hallgatóknak a pénzt) mert rádöb-
bentél, hogy amit eddig állítottál az hazugság, tévtanítás.Az
emberek itt általában elbuknak. Krisztus elmondta, hogy
ami igaz, az ebben a világban nem lehet népszerű. Az elis-
mertség, a népszerűség különösen pedig a tekintély hihe-
tetlenül vonzó drog manapság. Ha valaki keresztény taní-
tóként elismert, akkor bizony gyanút kellene fognia, hogy
valami nem stimmel.„Ha sokan egyetértenek velem, akkor
azonnal felébred bennem a gyanú, hogy bizonyosan téve-
dek” (Oscar Wilde) De, ahogyan Laár András sem fog
gyanút soha ebben az életben az ő buddhizmusa kapcsán,
úgy ezek az akár jóhiszemű keresztény tanítók, papok,
gyülekezetvezetők sem fognak a maguk keresztény meg-
győződése kapcsán. János 4:�-�, Jakab 4:4 Károli:

„Azok a világból valók; azért a világ szerint beszélnek,
és a világ hallgat rájok. Mi az Istentől vagyunk:
a ki ismeri az Istent, hallgat reánk, a ki nincsen

az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igaz-
ságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét.”

„Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy
a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért

e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.”

Ha valaki népszerű, ha valaki elismert, akkor bizony
sürgősen el kellene gondolkodnia azon, hogy minden rend-
ben van-e a portán? Hiszen ha valaki Isten országában
nagy akar lenni, akkor itt legyen a legkisebb. Katedráról,
szószékről pedig nagyon nehéz a legkisebbnek lenni. Oda
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jellemzően felnéznek az emberek, nem pedig le. Nyilván
van, aki tud kezelni egy ilyen státuszt, helyzetet, de ez bi-
zonyosan az egyik legnagyobb kihívás. A Biblia elmondja,
hogy aki igazat beszél, azt a világ gyűlöli. János 1�:14 Ká-
roli

„Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket,
mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem

e világból vagyok.”

Ha valaki népszerű, elismert, elmondhatja-e magáról,
hogy a„világ gyűlöli” őt? Persze ilyenkor jön a súlyozás.„Jaj,
én nem is vagyok olyan népszerű, csak maximum egy ki-
csit. Csak néhányan tisztelnek, kedvelnek, szeretnek. Jó-jó,
tanítok, tanítottam százakat, ezreket, hallgatnak százak, ez-
rek, számos könyvet, cikket írtam, de az ismertségem, elis-
mertségem a teljes népességhez képest tényleg elenyésző. Mi
a hétmilliárdhoz képest az a néhány ezer, tízezer? Én való-
jában nem is vagyok népszerű, elismert és tisztelt.” És ezzel
megnyugtatja önmagát, feltéve, hogy egyáltalán felmerült
benne valaha is a kétség a saját tevékenységét és nézeteit il-
letően. Aki egy olyan mundéron fényezi a gombokat,
amelyet két és félmilliárd ember hord magán (keresz-
ténység), az ne mondja már magáról, hogy népszerűtlen!
Így dolgozik (vakít) az ego és annak vezére sátán. Egyszó-
val sátánnak nincs nehéz dolga e tekintetben, de mint oly
sokszor elmondtam, Istennek ez nyilván megfelel így, hiszen
egyébként nem alakulhatott volna ekképpen a világ hely-
zete. Menjünk tovább! 3Móz23:3� Itt a görög szövegben az
„önként, szívből adjátok az Úrnak” megfogalmazás szerepel.
Fogjuk rá, hogy ez, bár nem ezek a szavak szerepelnek a gö-
rög szövegben, mégis értelmezhető „szabad akaratból ad-
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játok az Úrnak” szerint is (egyébként nem), mert ismét
mondom, ezt lehetett volna görögül is konkrétan így, esze-
rint leírni, a szívből adás pedig ismét csak mondom, nagyon
határozottan és kifejezetten Istentől való! Hiszen minden
ami jó és igaz, az Tőle való. (ld. János 3:2�) A következő
4Móz2�:3� és �Móz.12:� esetében is az„önkéntes, szíves” je-
lentést hordozó szó áll a görög szövegben. Ám például az
�Móz12:1� esetében megint csak igen szabadra, még az
előzőknél is szabadabbra sikeredett a fordítás. Íme az ige a
Károli szerint:

„Nem eheted meg a te kapuidon belől sem gabonádnak,
sem mustodnak, sem olajodnak tizedét, sem barmaidnak és
juhaidnak első fajzását; sem semmi fogadási áldozatodat,
a melyet fogadsz, sem szabad akarat szerint való adomá-

nyaidat, sem a te kezednek felemelt áldozatát;”

Itt a kiemelt részeknél a görögben három kulcsszó sze-
repel. A szószedet szerint ezek 1. ima, imádság, fogadalom
2. könyörög, kér, kíván, 3. hitvallás. Tehát itt nem, hogy a
szabad akarat fogalma nem szerepel még nyomokban sem,
még az eddig rendszeresen felbukkanó önkéntes vagy szív-
ből szavak is hiányoznak a Septuaginta szövegéből. A kö-
vetkező �Móz1�:1� esetében ismét érdekes a helyzet. Itt
annyira egyszerű a szó szerinti értelmezés, hogy magam is
megpróbálkozom esetében ezzel. Tehát a görög szöveg így
fest:

„καὶ ποιήσεις ἑορτὴν ἑβδομάδων κυρίῳ τῷ θεῷ σου
καθότι ἡ χείρ σου ἰσχύει ὅσα ἂν δῷ σοι καθότι

ηὐλόγησέν σε κύριος ὁ θεός σου”
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Ez szó szerint fordítva: És fogsz tenni ünnep heteké Úr
az Istennek tied mivel az kéz tied képes amiket csak ad
(rendel) neked mert (mivel) megáldotta téged Úr (legfon-
tosabb) az Isten tied.

Itt két nagyon érdekes szó áll a görögben. Az egyik a
ἰσχύει, amely itt állítólag az „erősnek lenni, képesnek lenni
valamire” jelentéssel bír. A következő érdekes szó a δῷ
szó, amelyet a szószedet alapvetően „ad” jelentéssel ruház
fel. Opcióként ezt hozza: „δίδωμι- 1. ajándékoz; 2. átad; 3.
feleségül ad; 4. felajánl (istennek); �. szerez, biztosít vkinek
vmit; �. kiszolgáltat; �. átad, hagyományoz; �. szolgáltat, ad;
�. megenged; 1�. elenged, megbocsát; 11. elrendel, megpa-
rancsol; 12. átadja magát vminek”. Ugyanerre a szóra az on-
line fordító nem talál értelmezhető jelentést, bár nyilván
van, létezik ilyen. Nos, ne csűrjük-csavarjuk tovább, hiszen
kaptunk magyar fordítást erre is amely a Károliban így fest:

„És tarts hetek ünnepét az Úrnak, a te Istenednek, a te ke-
zednek szabad akarat szerint való adományával, a melyet
ahhoz képest adj, a mint megáldott téged az Úr, a te Iste-

ned.”

Hogy ez mennyire korrekt, azt a fentiek alapján döntsd
el magad! Egyébként igen érdekes a Károli és a KJV össz-
hangja, bár a Károli valamivel lelkesebben torzít angol
nyelvű rokonánál.Az �Mózes 23:24 például szerintük �Mó-
zes 23:23. Az említett két verziónál még a számozás is el-
tér helyenként a többiek számozásától, míg a zsidó, a ka-
tolikus verziók is azonos módon, a Septuaginta tördelése
szerint hozzák az igéket. Ismeretes, hogy már maga a szö-
veg feldarabolása, tördelése, számozása is változtatás, vol-
taképpen hozzáírás, de mindenképpen manipuláció füg-
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getlenül attól, hogy mire hivatkoztak, hivatkoznak akik
ezt tették és teszik, hiszen az eredeti szöveg egybe íródott,
de mi abból főzünk, amink van. Tehát a jelen ige esetében
amely valójában az �Móz.23:24 esetében azt mondja a gö-
rög „bötű”, hogy amit megfogadtál, amit felajánlottál ado-
mányként, amikor könyörögtél az Úrhoz, azt úgy is add és
tartsd meg! Ennyi az ige. Szabad akaratról szó nincs, de
azért itt is megkapjuk, nehogy ne értsük...

„Ügyelj arra, a mi ajkaidon kijön, és úgy teljesítsd, a mit
száddal ígérsz, mint mikor szabad akaratból teszesz

fogadást az Úrnak, a te Istenednek.”

A 2Kir12:� esetében, amely a Károli és a KJV számozása
esetében ugyancsak eltér a többi írástól, hiszen ezeknél a je-
len ige a 12:4 számozással bír, ám itt már a KJV is a Septu-
aginta valós tartalmához igazodik, itt már kizárólag a Károli
erőlteti a szabad akarat hazugságot.A görög szövegben itt az
áll, hogy „szíve indítása szerint”, a zsidók szerint pedig
„melyre valakit a szíve hajt”.A görögben egyértelműen sze-
repel a „καρδία” vagyis szív szó, amely a Károliban pedig
egyértelműen nem szerepel. Számára valamiért itt is a sza-
bad akarat megfogalmazás tűnt a leginkább helyesnek. Íme:

„És megparancsolá Joás a papoknak, hogy minden pénzt, a
mely Istennek szenteltetik és az Úr házába bevitetik, mind
a megszámlálás pénzét és a személyek váltságának pénzét,
mind pedig, a melyet kiki szabad akaratja szerint az Úr

házához bevisz.”

A következő 1Krón.2�:� esetében ismétlődik a helyzet.
Kizárólag Károli erőlteti a szabad akarat fogalmát itt konk-
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rétan betoldva a szövegbe, hiszen az eredeti írás ezt mondja
(IMIT):

„aranyat az arany- és ezüstöt az ezüst tárgyak számára s
minden munkára a művészek által. És ki akar adakozni,

megtöltve kezét, ma az Örökkévalónak.”

A vicc az, hogy a Septuagintában még az akar szó sem
szerepel, mint ahogyan azt a zsidó írásban olvashattuk,
nem, hogy a szabad akarat.A görög írásban ez tizenkét szó-
ból áll plusz egy egybetűs szó, míg például a neovulgáta és
a többi változat is, jóval több mint harminc szóból álló hős-
költeményt fabrikált ide. Íme 1Krón2�:� neovulgáta, majd
Károli:

„és ahol aranyra van szükség, aranyból, ahol ezüstre van
szükség, ezüstből el lehessen készíttetni a dolgokat a mes-
teremberek keze által. Ha valaki önként akar még áldozni
valamit, töltse meg ma a tenyerét és hozza el, amit az Úr-

nak szán”

„Aranyat az arany szerszámokra, ezüstöt az ezüstre és
minden szükségre, a mesteremberek kezéhez. És ha valaki
még adni akar, szabad akaratja szerint, töltse meg az ő

kezét ma és adjon, a mit akar az Úrnak.”

A Károli itt konkrétan beleköltötte a szövegbe a „szabad
akaratja szerint” szöveget. Máshol, az egyéb fordításokban,
különösen az eredeti szövegben ennek nyoma sincs. De,
hogy ne bízza a véletlenre a Károli, ha már így belejött a
költészetbe rögtön folytatja is e szép szokását a rögtön ez-
után következő 1Krón.2�:�-ban, ahol ezt hozza:
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„Azért szabad akaratjok szerint adának ajándékokat az
atyák fejedelmei, az Izráel nemzetségeinek fejedelmei, az
ezredesek, századosok és a király dolgainak fejedelmei.”

Mondom, a görög szövegben még csak hasonló tartalom
sincs! A zsidók itt ezt hozzák:

„Ekkor adakoztak az atyai házak nagyjai és Izrael törzsei-
nek nagyjai, az ezrek és százak nagyjai és a király munká-

jának nagyjai”

Tényleg kezd fárasztani ez az ügy, de mint mondtam, az
Isten igazságának megnyilvánításánál, a hazugságok le-
leplezésénél nincs fontosabb munka, tehát muszáj tételesen
végigvenni ezt a dolgot. Egészen elképesztő az a tökélete-
sen gátlástalan, cinikus pofátlanság, amit itt is megenged-
tek maguknak némelyek. Következzék most az 1Kró-
nika2�:� a zsidó IMIT, majd a Káromli szerint:

„És örült a nép adakozásuk miatt, mert teljes szívvel
adakoztak az Örökkévalónak, és Dávid király is örült nagy

örömmel”

„És örvendeze a sokaság, hogy szabad akaratjokból
adának; mert tiszta szívökből adakozának az Úrnak;

Dávid király is nagy örömmel örvendezett.”

1Krón2�:14 ismét zsidó és Káromli:

„Hiszen ki vagyok én s ki az én népem, hogy erővel bír-
nánk, ilyképpen adakozni, mert tőled van minden és kezed-

ből adtunk te neked”
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„Mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy
erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándék
adására, a mint tettünk? Mert tőled van minden, és

a miket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked.”

Szerinted? Jöjjön az 1Krón2�:1� hasonlóképpen!

„És tudom én, oh Istenem, hogy te vizsgálod a szívet s az
egyenességet kedveled; én a szívem egyenességében adakoz-
tam mindezeket és most a népedet, azokat, kik itt találtat-

nak, láttam örömmel adakozni neked”

„Jól tudom, oh én Istenem, hogy te a szívet vizsgálod és az
igazságot szereted. Én mindezeket tiszta szívemből, nagy jó
kedvvel adtam, s látom, hogy a te néped is, a mely itt jelen
van, nagy örömmel, szabad akaratja szerint adta ezeket

néked.”

2Krónika3�:�

„Nagyjai pedig fölajánlásképpen a nép számára, a papok
számára s a leviták számára adományoztak; Chilkijáhú,
Zekharjáhú és Jechíél, az Isten házának elöljárói, adtak a
papoknak pészacháldozatokul kétezerhatszázat és három-

száz szarvasmarhát.”

„Az ő fejedelmei is szabad akaratjokból a községnek,
a papoknak és a Lévitáknak adakozának; Hilkia, Zakariás
és Jéhiel, az Isten házának fejedelmei, adának a papoknak

a húsvét áldozatira kétezerhatszáz juhot és háromszáz
tulkot”

21�



Ismétlem, kizárólag a Károliból dől ez a hazugságáradat
ilyen szinten erőltetve ezt a hamis fogalmat. Most érkez-
tünk el arra a pontra, illetve ahhoz az igéhez, ahol már egy
mondaton belül kétszer is megismétli e kedvenc hazugsá-
gát. Íme: Ezékiel 4�:12 Károli majd legyen itt a Szent Ist-
ván Társulat átirata, hogy ne mindig csak a zsidó írással ha-
sonlítsuk össze a Káromlit.

„Továbbá, mikor a fejedelem szabad akaratból tesz
égőáldozatot, vagy hálaadó áldozatokat, szabad akaratból
az Úrnak, nyissák ki néki a kaput, mely napkeletre néz, és
ő vigye égőáldozatát és hálaadó áldozatait, mint a hogy

szombat napon szokta tenni, és azután menjen ki, és zárják
be a kaput kimenése után.”

„Amikor a fejedelem önkéntes égőáldozatot vagy közösségi
áldozatot mutat be az Úrnak, nyissák ki neki a kelet felé

néző kaput és mutassa be égő és közösségi áldozatát, amint
ezt szombatnapon teszi, azután távozzék és távozása után

zárják be a kaput.”

Itt már-már olyan érzése van az embernek, mint amikor
annak idején megakadt a bakelitlemezen a tű ha érted mi-
ről beszélek. Tudod, szabad akaratából-szabad akaratából-
szabad akaratából.... Joggal szédülhet az ember ennyi sza-
bad akarattól, de az a jó hírem, hogy az utolsó idézet
következik e tárgyban. Ez pedig Pál apostolnak a File-
monhoz írt leveléből való, egészen pontosan a tizenne-
gyedik vers. Itt a görög szövegben az „önként vállalt” fo-
galom szerepel amelyre mondhatni, hogy rokonértelmű a
szabad akarat fogalmával, ám ennek ellenére mivel le lehet
írni az eredeti szavakkal is e tartalmat (mivel hogy az sze-
repel a görög írásban) ezt a Károlin kívül mindenki így is
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tette meg. Egyedül Károli érezte itt is elengedhetetlenül fon-
tosnak, hogy ezt így magyarázza meg az olvasóknak, ne-
hogy véletlenül félreértsék az igét. Legyen itt a neovulgáta
és a Károli összevetése!

„de elhatározásod nélkül semmit sem akartam tenni, hogy
jótéteményed ne kényszerből, hanem önként szülessék.”

„De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam csele-
kedni, hogy jótéteményed ne kényszerítésből, hanem sza-

bad akaratból való legyen.”

Ugye, ha ezt valaki nem ilyen töménységben tárja eléd,
akkor jó eséllyel fel sem tűnik a dolog. Csak úgy emlékszel,
hogy „a Biblia” tele van a szabad akarat kifejezéssel. Nem
nézed, hogy ez melyik Biblia! A Károli, a neovulgáta, vagy
ez vagy az, hanem „a Biblia”. Ennyi. És ez messze nem az
egyetlen példa az ilyen jellegű manipulációra. De mielőtt
bemutatnám a következőt, tegyünk egy rövid kitérőt más
témában! Beszéltem már az ezt megelőző „szakmai” írá-
somban, a szent tehén, avagy dogmák árnyékában című
könyvemben arról, hogy a Biblia igéi – bár egyértelműen
és vitathatatlanul Istentől ihletettek –,de tényszerűen em-
beri csatornán keresztül érkeztek meg hozzánk. Így, ebből
fakadóan belekerülhetett még az eredeti szövegbe is olyan
tartalom, amely – hát mondjuk ki – idegen lehet az Isten-
től, vagy nem pontosan és tökéletesen hűen tükrözi azt a
szemléletet, szellemiséget, amely kizárólag Őrá, az Úrra
jellemző. Ilyen példa volt például Pál apostol kézrátételes
megnyilvánulása a 2Timóteus1:�-ban, vagy azok az ese-
tenként ellentmondásos kijelentései, amelyek oly sok zavart
okoztak az elmúlt két évezred Biblia vagy az igéket olvasó
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közönségének fejében. Az a helyzet, hogy ezek, mint pél-
dául az említett 2Tim.1:� „kézrátételem által” kijelentése va-
lóban olvashatók a görög szövegben, így a hitelességük is
jóval erősebb, mint a magyar betoldásoké. Ha nem emlék-
szel mi volt a „bajom” Pálnak ezzel a megjegyzésével, ak-
kor röviden felidézem neked.Az volt és jelenleg is az a gon-
dom ezzel a megnyilvánulással, hogy Pál itt tesz egy olyan
megjegyzést, amely a maga érdemeit domborítja ki, helyezi
előtérbe. Hiszen minden amink van, az Istentől van. Az,
hogy ki a csatorna, az átadó esetenként, az tökéletesen lé-
nyegtelen. Azt mondani, hogy „amit én általam kaptál” az
ego kijelentése. Azé az egoé, aki mindig igyekszik előtérbe
tolni magát, aki azt mondja: én-én-én! „Az én kezeimnek
rád tétele által van rajtad.” Kit érdekel, hogy te tetted rá a
kezed? Isten adta és nem te! Te fiam csak a ceruza voltál a
kezemben, amivel rajzoltam. Ennyi és nem több! Ez például
tehát rávilágított arra a nyilvánvaló igazságra, hogy az
apostolok is „emberből voltak”. Tény, efelől nem lehet vita,
hogy az Úr inspirálta őket az Ő szelleme által voltak ve-
zetve, de emellett meg volt bennük az esendő emberi fak-
tor is, amelyről éppen Pál oly ékesszólón panaszkodott,
amikor kijelentette, hogy az értelme és a cselekedetei időn-
ként komoly ellentétben állnak egymással. Amikor elis-
merte, hogy sok esetben a bűnt teszi, pedig tudja, hogy az
nem a helyes út. Ettől fogva pedig kijelenteni azt, hogy az
apostolok tökéletesek és tévedhetetlenek voltak, meglátá-
som szerint meglehetős szűklátókörűség. Ezt mindenki el-
döntheti maga. A szövegek olvashatók, aki olvassa (hallja)
értse meg! Kiindulhatunk tehát abból, hogy ezek a szöve-
gek valóban ebben a formában kerültek leírásra, rögzí-
tésre a maguk idejében. Ha azonban ezt elfogadjuk, ám tar-
talmukkal nem vagyunk képesek minden tekintetben
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azonosulni, akkor már csak egy logikus választásunk vagy
felismerésünk marad. Ez pedig az, hogy valaki téved.Vagy
a szöveg vagy mi. Na már most azt kijelenteni manapság,
hogy mondjuk Pál apostol tévedett, én pedig helyesen lá-
tok, gondolok egy adott dolgot, meglehetősen szerénytelen
kijelentés. A hívők, különösen mondjuk a teológusok sze-
mében mindenesetre bizonyosan vállalhatatlan és sze-
mérmetlenül merész próbálkozás. Én természetesen ennek
ellenére bizonyos esetekben így látom a dolog állását. Hi-
szen azt vélem, hogy ugyanaz a szellem inspirál engem is,
mint amely az apostolokat és a korabeli szellemi egyházat
is inspirálta. Szerintem nem szabad a katolikus felfogás sze-
rinti személyi kultuszt felépíteni az apostolok személye
köré sem, hiszen ők éppen olyan eszközök voltak csupán
az Úr kezében, mint bárki más előttük és utánuk is.Az em-
berek egyenlők. Az, hogy a katolikus egyház szentekké
avatta ezeket az egykor élt embereket és még rengeteg má-
sikat is, éppen azt bizonyítja, hogy ez a fajta emberkultusz
mennyire Istenkáromló és gyalázatos gyakorlat! Hisz még
az angyal is figyelmeztet (Jel.1�:1�), hogy az imádat kizá-
rólag Istent illeti meg. Hogyan lehet hát emberekhez imád-
kozni, fohászkodni, magunk fölé emelni őket? A tisztelet
mint mondtam mindenkit megillet, de nem alá és föléren-
delt státusz szerint. Ebben a tekintetben maguk az aposto-
lok sem különböztek semmiben tőlünk, mai emberektől.
Mindenki azt teszi, amire az Úr indítja őt, de ez a tevé-
kenység a legkisebb mértékben sem az ember tehetsége, di-
csősége, hanem teljes mértékben kapott dolog. Ám senki
sem kap száz százalékot, mindenkiben marad a régi, óem-
berből, aki bűnös és hitvány.Aki nem lát az orráig sem.Aki
tökéletesen vak az igazságra. Láthatunk ilyeneket ma is so-
kat. Én a magam példáján is meglátom időnként a saját
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korlátaim. A saját szellemi sorompóim. Ez persze szüksé-
ges ahhoz, hogy túljussak ezeken, hiszen ha fel sem isme-
rem a hibát, akkor soha sem leszek képes megoldani azt.
Ahogyan Albert mondta, „azzal a tudatossággal, amellyel
megteremtettük a problémát, sosem fogjuk tudni megol-
dani azt”. Az első lépcső tehát a szembesülés a saját gond-
jainkkal, a probléma pontos felismerése. Erre is csak és ki-
zárólag az Úr tehet képessé bennünket. Én időnként
rádöbbenek egy-egy ilyen dologra, de ez már egy jó álla-
pot, hiszen ha meglátom a bajt, legközelebb már el tudom
kerülni, mert felismertem a létét és a természetét. Nos, e kis
bevezető után térjünk rá egy a nyugati keresztény kánon-
ban szereplő, tehát a még a vaskalaposok által is elismert
Biblia lapjain olvasható konkrét Páli tévedésre! Itt idéznék
egy keresztény szemléletű internetes portál (Idők jelei) ol-
dalán megjelent nagyon figyelemre méltó írást. Íme:

„Michael S. Heiser egy korábban már idézett könyvéből
azt is megtudtam, hogy Pál mennyire komolyan vette a kér-
dés sürgősségét, bár számomra ez inkább emberi felfogá-
sunk korlátait húzza alá. Ugyanakkor az is igaz, hogy így
vagy úgy, de Pál egész biztosan jól használta ki a számára
rendelkezésre álló időt és ezt talán kicsit az idők jeleinek is
köszönhette.

„Amikor Hispániába utazom, el is megyek hozzátok,”írta
Pál a Rómabelieknek, majd néhány mondattal odébb meg-
erősíti utazási terveit:„Ha tehát ezt elvégeztem, és az ered-
ményt lepecsételve átadtam, a ti segítségetekkel elmegyek
Hispániába.” (15:24, 28) Pál természetesen nem vakációra
készült és nem is valamiféle ókori udvariassági formuláról
van szó, amit muszáj volt beleszőni a levélbe. Őszintén
hitte, hogy életének és szolgálatának fontos része lesz egy
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ilyen út, sőt, azt gondolta, hogy ezt biztosan megéri. Hozzá
kell tenni, hogy a jelenleg ismert ókori források alapján
nem tudjuk, hogy ez sikerült-e neki, de valószínűbb, hogy
nem. Pál számtalan alkalommal idéz az Ószövetség kü-
lönböző könyveiből, hogy alátámassza az iránti hitét, mi-
szerint a próféták idejében megígért „megváltás napja”
még az ő életében jön el. Ugyanebben a levélben (Róma
11:2�-2�) Pál beszél a „pogányok teljességéről”. Kifejti,
hogy „a megkeményedés Izráelnek csak egy részét érte, amíg
a pogányok teljes számban be nem jutnak”. Vagyis Jézus el-
utasítása által az evangélium a pogányokhoz, azaz min-
denkihez eljut. Ebből arra következtetett, hogy ha az egész
világot eléri az evangéliummal, a megkeményedés okafo-
gyottá válik és minden zsidó lehetőséget kap a megtérésre.
Amikor pedig ez megtörténik, ismét „Eljön Sionból a Meg-
váltó; eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából”. Ézsaiás arról
prófétált (Ézsaiás��:1�-2�), hogy az Úr összegyűjti a nem-
zeteket, „csodás jelet tesz” köztük és elküldi hozzájuk a
megmentetteket, akik Pál szerint megtért zsidók lesznek.
Ráadásul több helyszínt, köztük Tarsíst meg is nevez. Pál
úgy gondolta, hogy amikor ezek a népek megtérnek, a zsi-
dók is visszatérnek az Úrhoz. Pál szerint a„jel” maga a Meg-
váltó. Pünkösdkor sok zsidó érkezett Izraelbe más orszá-
gokból, akik tanúi voltak a Szent Szellem eljövetelének.
Saját nyelvükön hallották az evangéliumot és hittek (Lásd:
Apostolok cselekedetei2), majd otthonaikba visszatérve
továbbadták az Örömhírt a pogányoknak. Az Apostolok
cselekedeteinek 2. fejezetét olvasva érdemes megfigyelni,
hogy az említésre kerülő területeket keletről nyugat felé ha-
ladva olvashatjuk, a kiindulópont pedig a zsidók szám-
űzetésének helyszíne. Pál ezeknek a nemzeteknek a föld-
rajzi középpontjából indult útnak és nyugat felé haladt.
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Spanyolország, az ókori Tarsís helyszíne, amit Ézsaiás is em-
lít, az akkori felfogás szerint a világ végének számított.
Amikor Pál a Rómabelieknek írt, az evangélium Tarsís ki-
vételével az Ézsaiás által említett valamennyi helyszínre el-
jutott már. Pál minden jel szerint úgy gondolta, hogy kül-
detését akkor teljesíti, vagyis a „pogányok teljessége” akkor
jön el, ha Spanyolországba is eljut. Ezt a felfogást erősítik
az Antiókhiában történtek is: „Ekkor Pál és Barnabás bát-
ran ezt mondta: “íme, a pogányokhoz fordulunk. Mert így pa-
rancsolta meg nekünk az Úr: Pogányok világosságává teszlek,
hogy üdvösségük légy a föld végső határáig.” (Ap.csel. 13:46-
47) Pál számára Spanyolország elérése az evangéliumi el-
hívás beteljesedését jelentette. Mi következik ebből? Több
minden. Először talán az, hogy bár az evangélium szerzői
sem tévedhetetlenek, az általuk ránk hagyott „teljes írás Is-
tentől ihletett” és az Úr a félreértéseinket is az okításunkra
tudja fordítani.”

Nos, ennyi az idézet, amely tökéletesen rávilágít arra a
nagy igazságra, amelynek lehetőségét feljebb, illetve a szent
tehén c. írásban is felvetettem. Világos, hogy az egyik, sze-
repe szerint legjelentősebb, de mindenképpen a legművel-
tebb apostol is számos dologban tévedett még azokat ille-
tően is, amelyeket konkrétan rögzít a mai kánon. Puff
neki! Most akkor mit mondjunk? Azt, ami az igazság! Azt,
hogy ha az Úr vezet, akkor meglátjuk az igazságot, ám ha
nem, akkor kereshetjük azt éjt nappallá téve, sosem lelünk
rá, nem lesz az éjből nappal számunkra. Ez tehát a Biblia
kódja! Amely megfejtéséhez kizárólag az Úr adhat szellemi
kulcsot. Hiába van papírod erről, az nagyon kevés... Isten
vagy beleírja a szívedbe ezt vagy nem. De mint mondtam,
ha meg is teszi, bizonyosan nem lesz tökéletes a megérté-
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sed akkor sem, hiszen az ember képtelen a tökéletességre,
így a tökéletes felfogásra is. Szintek vannak, de ezek nem át-
járhatók egymás számára. Nem sajátíthatók el sem iskolá-
ban, sem máshol ha emberek próbálják ezt átadni egy-
másnak. Ám megtanulható bárhol, ha Isten az Aki tanít.
Mint már oly rég leírtam, a földi út valójában magányos és
személyes. Csak Isten és te. Bár ehhez hozzá kell tenni azt
is, hogy a valódi magány az istentelenség. Akivel Isten, az
Úr van, az sosem magányos valójában. Lehet, hogy egye-
sek ezt másképpen látják, de hidd el, így van ez. Magányos
tömeg van itt jelen. Senki sem visz fel a keskeny útra a há-
tán, majd tovább azon. Minden egyes lépést neked kell, mu-
száj megtenned ha végig szeretnél érni rajta. Ha az Úr
fogja a kezed sikerülni fog, ha nem akkor bizonyosan nem.
Az viszont, hogy ezt megteszi-e vagy sem, nem rajtad mú-
lik, de ezt most hagyjuk. Tehát látunk itt nyilvánvaló Páli
tévedéseket, olyanokat, amelyek máig vitákat szülnek. Pél-
dául, hogy a fizikai zsidóság végül teljes számban megtér-
e vagy sem? Ugye itt ma az emberek Izrael Állam népére
gondolnak, pedig akik ma ott élnek, azoknak konkrétan a
leghaloványabb köze sincs a Krisztus korában még létező
zsidósághoz, amint ezt elolvashatod részletesen a Szellemi
Izráel című írásban. Mára a zsidóság, ahogyan azt Isten ki-
jelentette, szétszóratott a földön és gyakorlatilag felszívó-
dott a pogány nemzetekben. Talán még a legtisztább sémita
vérvonal a mai palesztinok között fedezhető fel, de ez most
nem ide tartozik. A lényeg az, hogy fel kell ismernünk az
ember tévedhetőségét, még akkor is, ha nagyon szoros
kapcsolatban áll az Úrral.Ami az emberben emberi, az tö-
kéletlen. A Krisztuson kívül valaha volt legtökéletesebb em-
ber Ádám, maga a minta, a prototípus is elbukott. Akkor
vajon mi meg tudnánk állni a tökéletességben? Ez lehetet-
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len. Mindezzel tehát azt szeretném kidomborítani, hogy né-
zetem szerint hibás megközelítés a mai kánonban olvasható
igéket szó szerint venni és betűről betűre való igazságként
felfogni. Az ige szellemi tartalma a fontos, ott van az igaz-
ság, ezt pedig nem a betűk és a szem (agy) interakciója, ha-
nem Isten szelleme és az emberi szív kapcsolata képes he-
lyesen értelmezni. Aki a szemével és az agyával (emberi
értelmével) olvas, az soha nem értheti meg a Biblia igaz-
ságát olvassa bármeddig és bármennyiszer is azt, egyes ta-
nítók ezzel kapcsolatos elgondolásával és állításával éles el-
lentétben.

Ennyit az igazságról, folytassuk most ismét a hazugsá-
gokkal! További igen sűrűn felbukkanó szó a Károliban, a
koporsó szó. Ez egy irodalomtörténész-teológus előadását
hallgatva ütötte meg a fülem, tehát valójában még csak nem
is az ige tanulmányozása alatt döbbentem rá erre a durva
csúsztatásra, illetve újabb hazugságra. Hiába, az igét hallás
után érti meg leginkább az ember :) „És monda nékik: A ki-
nek van füle a hallásra, hallja.” Tehát én meghallottam és
miután ez szöget ütött a fejembe, hát utána is néztem, mi-
után pedig ezt tettem a következőkre jutottam: A koporsó
szó 1� esetben szerepel a Károliban. Íme: 1Mózes 42:3�

„Az pedig monda: Nem megy le oda az én fiam ti veletek,
mert az ő bátyja megholt és ő maga maradt meg; ha

veszedelem érné őt az úton, a melyen elmentek, ősz fejemet
búba borítva bocsátanátok le a koporsóba.”

Itt kizárólag a Károli hozza a koporsó szót, amelynek
nyoma sincs a görög szövegben. Még Káldi 1�2�-os Vulgáta
átirata is poklot ír itt, de az általánosan használt fordítás itt
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a sír. A görögben a ᾅδης, – ου- 1. sír 2. alvilág, Hádész (szó
szerint: láthatatlan) 3. a büntetés és a kínok helye a holtak
számára: pokol szó szerepel. Itt a KJV is sírt hoz. De miért
fontos ez? Miért lehet érdeke a fordítónak az, hogy a ko-
porsó szó szerepeljen a legtöbb helyen? Ugye, most vo-
natkoztassunk el attól az egyszerű érvtől, hogy az egyház
mennyit kaszált és kaszál a koporsós, megszentelt földbe
való temetkezés igényéből és abból a lelki zsarolásból, hogy
ha rosszul viselkedsz, akkor nem temetünk megszentelt
földbe. Mert ugye ez igen hosszú ideig hatalmas lelki te-
herként nehezedett az emberekre. Hiszen hosszú évszáza-
dokon át tartotta magát az a hiedelem, hogy akit nem te-
mettek megszentelt földbe, az nem támadhatott fel.
Meglepődne az ember, ha megtudná, hogy ez a felfogás kü-
lönösen vidéken máig milyen erősen tartja magát az egy-
szerű emberekben. Legalább olyan erős babona ez is, mint
a keresztelés hazugsága, amely szerint akit nem keresztel-
nek meg, az fixen kárhozatra jut. Tehát az öngyilkosok, a
kiátkozottak, eretnekek is kivétel nélkül ilyen sorsra jutot-
tak az egyház szerint. Ennél sokkal érdekesebb számunkra
az a tartalom, amely a ma emberét érdekelheti, akire már
nem hatnak ezek a babonás, a földi egyházak által elter-
jesztett gonosz hazugságok. Erre visszatérünk, ám most kö-
vessük az igét! 1Mózes44:2�, 1 Mózes 44:31:

Ha ezt is elviszitek szemeim elől, s veszedelem találja érni,
akkor az én ősz fejemet keserűségtől borítva bocsátjátok

alá a koporsóba.

Ha meglátja, hogy nincs meg a gyermek, meghal, s akkor a
te szolgáid, a te szolgádnak, a mi atyánknak ősz fejét búba

borítva bocsátják alá a koporsóba.
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A helyzet azonos. Az egy Károli kivételével senki sem
használja itt a koporsó szót. A következő 1Mózes��:2�-
ban, amikor József halálát említi az írás viszont valóban a
σορῷ (σορός) koporsó szó szerepel a görög szövegben is,
itt minden verzió a zsidót is beleértve ezt hozza. Hiszen
tudható, hogy Józsefet valóban bebalzsamozva, egyiptomi
szokás szerint egy kőszarkofágban helyezték végső nyuga-
lomra addig a napig, amíg a zsidók el nem hagyták Egyip-
tom földjét. Tehát itt először mondhatni, hogy jogos a ko-
porsó szó használata a Károliban is, ám ott ez eddigre
negyedszer fordul elő. Nézzük tovább! 4Mózes1�:1� Itt
természetesen ismét kizárólag a Károli érezi helyesnek a
koporsó szó használatát olyannyira, hogy a többiekkel el-
lentétben akik itt ugyancsak az egyébként a görögben is
szereplő μνήματος szó okán helyesen sírt fordítanak, de
például a neovulgáta fordításában még csak utalás sincs
erre. Lásd neovulgáta, zsidó írás, Károli:

„s egy tiszta ember mártson bele izsópot és hintse meg
vele az egész sátort s minden holmiját, meg az effajta

tisztátalanság által tisztátalanná vált embereket,”

‘”És vegyen izsópot és mártsa a vízbe egy tiszta férfiú,
fecskendezzen a sátorra és mind az edényekre és

a személyekre, akik ott voltak, és arra, aki megérintett
csontot, vagy megöltet, vagy holtat, vagy sírt”

„Valamely tiszta ember pedig vegyen izsópot, és mártsa azt
vízbe, és hintse meg a sátort és minden edényt, és minden

embert, a kik ott lesznek; és azt is, a ki a csontot, vagy
a megöltet, vagy a megholtat, vagy a koporsót illette.”
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Öt. Következzék a 2Sámuel3:31 Nos, ez itt igen érdekes,
hiszen itt a zsidó írás is valamilyen rejtélyes okból a Káro-
lival tart miszerint ezt hozza:

„És szólt Dávid Jóábhoz és az egész néphez, mely nála volt:
Szaggassátok meg ruháitokat, kössetek fel zsákokat és

tartsatok gyászt Abnér előtt, Dávid király pedig a koporsó
után ment.”

Teszi ezt annak ellenére, hogy a görög szövegben egyér-
telműen és pontosan a κλίνης azaz ágy szó szerepel, és az
is tényszerűen tudható, hogy a zsidók nem temetkeztek ko-
porsóba. Becsavarták a halottat és ha nem volt sírbolt, ak-
kor elásták és nagy kőhalmot emeltek a test fölé, hogy az
állatok ki ne ássák. Innen az a mai napig tartó zsidó szo-
kás, hogy az arra járó zsidók minden sírra tesznek egy-egy
követ. Itt tehát a valós helyzet az volt, hogy a gyászmenet
egy ágyon, halotti kereveten (neovulgáta), ravatalon, szent
Mihály lován (King James) vitték a halottat a végső nyug-
helyére. Persze ma már a zsidó temető a legdrágább, és ott
is koporsóba teszik az elhunytat, így megértem, hogy a
zsidó írás is koporsóról beszél mára... De haladjunk tovább!
Nem kell messzire mennünk, mert rögtön a következő
vers rádupláz a helyi koporsózásra. Íme, a 2sámuel 3:32
zsidó majd Károli:

„Eltemették Abnért Chebrónban; ekkor fölemelte a király
hangját és sírt. Abnér sírja mellett és az egész nép is sírt.”

„És eltemeték Abnert Hebronban. Akkor felkiálta a király,
és igen síra az Abner koporsója felett, és síra az egész nép

is.”
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Itt ismét az egy Károlit kivéve minden fordítás beleértve
az angol KJV-t is sírt hoz, hiszen a görög szövegben is
konkrétan a τάφος azaz sír, síremlék szerepel itt. Követ-
kezzék az 1Királyok2:� Károli majd a zsidó írás szerint:

„Cselekedjél a te bölcsességed szerint, és ne engedd, hogy
megőszülvén, békességgel menjen a koporsóba.”

„Cselekedjél tehát bölcsessége szerint és ne engedd leszállni
ősz fejét békében a sírba.”

Itt a görög a ᾅδου szót hozza, amelyet a szószedet így
hoz: ᾅδης, – ου- 1. sír 2. alvilág, Hádész (szó szerint: látha-
tatlan) 3. a büntetés és a kínok helye a holtak számára: po-
kol. A többi fordítás esetében pedig még előfordul a „hol-
tak hazája (Magyar Biblia Társulat), de a koporsó megint
csak és kizárólag a Károli esetében bukkan fel. Ismét csak
nem kell messzire kalandoznunk a következő előfordulá-
sig, hiszen három verssel lejjebb az 1Királyok2:� esetében
megismétlődik az eset. Károli majd most legyen itt a neo-
vulgáta:

„Te azonban ne hagyd őt büntetés nélkül, és mivel eszes
férfiú vagy, tudod, mit kelljen cselekedned vele, hogy az

ő vénségét vérrel bocsássad a koporsóba.”

„Te azonban ne hagyd őt büntetlenül: bölcs ember vagy,
s tudni fogod, mit cselekedj vele, hogy ősz fejét vérrel

juttasd az alvilágba.”

Jöjjön most a Jób3:22! Nos, ez is igen figyelemre méltó, hi-
szen meglehetősen nagy a szórás ennek értelmezése eseté-
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ben. Ami közös, hogy itt is kizárólag a Károli érzi kifejezet-
ten helyesnek a koporsó szót. Itt a Septuaginta öt szót hoz:

„περιχαρεῖς δὲ ἐγένοντο ἐὰν κατατύχωσιν”

A szószedet ebből két szóra nem tud semmiféle jelentést
megadni. Az első szóra, amelyre az online fordító a „rend-
ben vagy” értelmezést hozza, és az utolsóra, amelyet az on-
line fordító ugyancsak nem képes értelmezni, de a legkö-
zelebbi alak esetében az κατατρύχω (elámulok) értelmezést
adja meg. A fordítások ennek ellenére megszülettek min-
denkinél. Íme a Károli, IMIT (zsidó), KJV (angol), neo-
vulgáta (katolikus), Szent István Társulat, Magyar Biblia
Társulat szerint:

„Akik nagy örömmel örvendeznek, vigadnak, mikor megta-
lálják a koporsót.”

„kik örülnek ujjongásig, örvendenek, midőn a sírt találják.”
„Which rejoice exceedingly, [and] are glad, when they can

find the grave?”
„akik örülnének mérték nélkül, ha a sírt végre megtalál-

nák?”
„Örülnének nagyon saját sírhalmuknak, sírjuk, ha meglel-

nék, felujjonganának.”
„akik örülnének és úgy ujjonganának, ha megtalálnák

végre a sírt;”

Nos, egy szó mint száz, Károli behúzta itt tizedik alka-
lommal is a koporsó szót, ebből kilencszer teljesen egyér-
telműen indokolatlanul és teljesen alaptalanul.Ám nyilván
tudatosan és okkal. De menjünk tovább! Jób�:2�. Tökéle-
tesen azonos a helyzet a többséggel. A görögben a sír, sír-
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emlék szó szerepel, amelyet az egy Károli kivételével min-
denki, ideértve az angol KJV is így, sírnak hoz. A zsidók, a
katolikusok, gyakorlatilag mindenki sírt olvas ennek okán
pedig fordít is, míg a Károli koporsót. No comment. Kö-
vetkezzék most a Zsoltárok ��:�! Idézem sorrendben a
neovulgáta, a Szent István, a Magyar Biblia Társulat, a Ká-
roli, a zsidó, és a King James verziókat:

„A holtak között van fekhelyem, mint a halálra sebzettek,
akik a sírban alszanak, akikről nem emlékezel meg többé,

és akiket kitéptek kezedből”

„A halottak közt hagytak, mint kiket legyőztek, s már
a sírban vannak: többé nem emlékezel és már gondot sem

viselsz rájuk.”

„A halottak közé kerülök, mint azok, akik leterítve
fekszenek a sírban, akikre nem gondolsz többé, és kikerül-

tek a kezedből.”

„A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, a kik
koporsóban feküsznek, a kikről többé nem emlékezel, mert

elszakasztattak a te kezedtől.”

„a holtak között, odavetve, miként megölöttek, sírban
fekvők, kikről nem emlékezel többé, hisz ők elszakíttattak

kezedtől.”

„Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the
deeps.”

Itt bevallom bajban vagyok, azért is idéztem ennyi ver-
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ziót. Az stimmel, hogy az egy Károli érzi itt ismét csak he-
lyesnek a koporsó szó használatát, a többiek egységesen a
sírt hozzák itt az egy KJV kivételével, amit végképp nem ér-
tek itt. Miért? Mert az általam ismert görög szöveg itt
nettó tökéletesen más szöveget hoz a szószedet és az online
fordító szerint is. Íme, Septuaginta, Zsolt��:�

„ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου κύριε
καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων”

Ez elvileg annyit tesz, hogy „elismeri majd a menny (az
ég) a te csodálatos tetteid Uram és a te igazságod a szent
gyülekezetben.” Most azt, hogy mit hoz erre az online for-
dító nem is idézem, mert az annyira nyilvánvaló marhaság.
Úgy néz ki, meg kell tanulnom görögül :) Ja, és héberül is,
bár az ősi hébernek a maihoz állítólag nem sok köze van.
No, fordítsuk komolyra a szót! Bevallom lövésem sincs,
hogy az igefordítók mit vettek alapul ezen ige fordításakor.
Vélhetően itt én néztem be valamit, hiszen náluk viszony-
lag nagy az összhang.Az általam ismert Septuaginta viszont
tényszerűen ezt hozza a nevezett ige esetében, úgyhogy itt
megakadt a vinyó egy kissé. Ettől függetlenül tényszerűen
megáll az a megállapításom, hogy kizárólag a Károli adja
a koporsó fordítást itt is, témánk tekintetében pedig ezen
van a hangsúly. (Összehasonlítottam a környező igéket is
az én online verzióm (http://ujszov.hu/text?corpus=
1&book=121&chapter=��&verse=�#!121��������1��),
valamint az ismert fordítások között, és úgy látom, hogy itt
a többi esetében is valóban eltér a szöveg, tehát vélhetően
a digitális verzió csúszott meg valahol) De mint mondtam,
ez valójában lényegtelen, hiszen az jól látszik, hogy itt is
egyedül a Károli lóg ki ismét a sorból. Haladjunk tovább
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most a következő igéhez! Ez a Zsoltárok ��:12. Az online
verziót itt feladtam, de a többi esetben ismét azonos a
helyzet. Kizárólag Károlinál olvashatunk koporsót. Men-
jünk tovább! Zsoltárok 1�3:4 Ezt idézem, mert érdemes. Te-
hát Károli (koporsóból), zsidó (veremből), King James
(pusztulásból), a katolikusok (neovulgáta és SZIT ugyan-
csak pusztulást hoz itt, míg a Magyar Biblia Társulat szá-
mára a sír szó tűnt a legjobbnak.

„Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és
irgalmassággal koronáz meg téged”

„ki veremből váltja meg éltedet, ki körülvesz téged szeretet-
tel s irgalommal;”

„Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth
thee with lovingkindness and tender mercies;”

A helyzet ismét ugyanaz. Károli koporsó, a többiek
egyéb, de leginkább pusztulás. És következzék az utolsó
ószövetségi előfordulás, amely a Jeremiás 2�:1� versnél fe-
dezhető fel. Itt ismét egyszerű a helyzet: a görög szövegben
egyértelműen a sír szó szerepel, amint ezt mindenki így is
hozza az egy Károli kivételével. Íme: Károli és SZIT:

„Hogy nem ölt meg engem az én anyám méhében, hogy az
én anyám nékem koporsóm lett volna, és méhe soha sem

szűlt volna!”

„mert nem ölt meg anyám méhében. Bárcsak anyám teste
lett volna a sírom, amikor még a méhében hordozott! „
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Ez hát a tizenötödik alkalom, ahol a Károli a koporsó
szót hozza ebből tizennégyszer tényszerűen teljesen indo-
kolatlanul, azaz hamisan. Most térjünk át az újszövetségi
igékre, elsőként a Lukács�:14-re! Ez a Károli szerint így fest:

„És oda menvén, illeté a koporsót; a vivők pedig megállá-
nak. És monda: Ifjú, neked mondom, kelj föl!”

Ez ismét csak érdekes helyzet. A görög írásban itt való-
ban a koporsó szó szerepel, legalábbis abban, amit én is-
merek mindenképpen. Ehhez igazodik is a legtöbb fordítás
annak ellenére, hogy maga a szöveg tényszerűen nem lehet
igaz. Nem abban a tekintetben, ami történik, hanem a kö-
rülmények vonatkozásában. Mint mondtam, a zsidók nem
faládába (koporsóba) temetkeztek azokban az időkben, ha-
nem a holttestet vászonba (gyolcsba) csavarva helyezték
nyugalomra anyagi vagy fizikai lehetőségeik szerint.A gaz-
dagok sírkamrába, sírboltba, a szegények a földbe. Például
a sivatagban elég nehéz lett volna sírboltokat kialakítani,
ezért a tetemet mielőtt bomlani kezdett volna becsavarva el-
ásták és kőhalmot emeltek fölé. A zsidóknál (és az ő örök-
ségüket átvevő kazár leszármazottak esetében is) máig élő
szokás, hogy nagyon gyorsan temetnek. Tehát annak dacára,
hogy a görögben a koporsó szerepel itt, egészen hihetetlen
módon valamilyen újabb rejtély okán éppen a katolikus ne-
ovulgáta nem tart a többiekkel. Nála ez így szerepel:

„Majd odament, és megérintette a hordágyat. Erre azok,
akik vitték, megálltak. Ezt mondta: »Ifjú! Mondom neked:

kelj föl!”

Mondjuk szerintem is így fest hitelesen az említett sza-
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kasz. És ez azért is igen meglepő, mert például a „JESVS-
Alatt Vitézkedő Társaság-beli Nagy-Szombati Káldi György
pap” Vulgáta fordítása is koporsót említ itt, míg a neovul-
gáta az igazságot hozza. Amely verzióhoz igazodik a világ
legelterjedtebb fordítása is, az angol nyelvű King James
(KJV), ahol a következőket olvashatjuk:

„And he came and touched the bier: and they that bare
[him] stood still. And he said, Young man, I say unto thee,

Arise”

Ugye a „bier” szó itt nem sört jelent természetesen, ha-
nem mint a 2Sámuel3:31-ben is (hordozható) ravatalt,
szent Mihály lovát, amely egy hordozható, vállra emelhető
halottszállító eszköz, saroglya. Következzék most a Já-
nos�:2�! Ez itt egy nagyon fontos igerész! Hiszen egyes ér-
telmezések szerint, erre való hivatkozással jelentik ki sokan,
hogy a holttestnek koporsóban a helye! Hiszen az ige is ezt
mondja. Hogy majd, amikor az Úr szólítja a megholtakat,
akkor „mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az
ő szavát”. Tehát akik nem koporsóban vannak, azok nem?
Mert bizony erre terel sok hamis tanító. Tehát: dehogynem!
Hiszen akik a tengerben, a pokolban, vagy bárhol vannak,
mindannyian előkerülnek a maguk idejében, mint az a Je-
lenések2�:13-ból is kiderül:

„És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak; és a
halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik ő náluk voltak;
és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.”

De most térjünk vissza a Jn.�:2�-hoz megtekintve a Ká-
roli-féle fordítást!
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„Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mind-
azok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,”

Ehhez képest a görögben itt egyértelműen a „μνημείοις”
szó szerepel, amelynek ugyancsak egyértelmű jelentése a„sí-
rok”. Változatai a μνημεῖον, -ου- sír(emlék), sírbolt, de mint
mondtam, itt egyértelműen az alap szó, amely magyar jelen-
tése„sírok”szerepel.Tehát a helyes fordítás itt mindenképpen
a„mindazok, akik sírokban vannak, meghallják az Ő szavát”
lenne. Mondanom sem kell, hogy itt is kizárólag a Károli
hozza a koporsó szót, míg a többiek kivétel nélkül a sír, sí-
rokban szót fordították. Most pedig vessünk egy pillantást
utolsó idézetünkre, amely a János 12:1� alatt olvasható!

„A sokaság azért, amely ő vele vala, mikor kihívta Lázárt
a koporsóból és feltámasztotta őt a halálból, bizonyságot

tőn.”

Ez mondjuk tényszerűen marhaság a Károli esetében, hi-
szen Lázár feltámasztásának körülményeit jól megismer-
hettük a vonatkozó igerészek kapcsán. Érdekes, hogy
ugyanez a Károli is, a János 11:1� alatt ezt hozza a halott Lá-
zárral kapcsolatban:

„Elmenvén azért Jézus, úgy találá, hogy az már négy napja
vala sírban.”

És most nézzük meg a János 11:3�-44 igerészeket, ugyan-
csak a Károli lapjairól!

„Jézus pedig újra felindulva magában, oda megy vala
a sírhoz. Az pedig egy üreg vala, és kő feküvék rajta. Monda
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Jézus: Vegyétek el a követ. Monda néki a megholtnak nő-
testvére, Mártha: Uram, immár szaga van, hiszen negyed-
napos. Monda néki Jézus: Nem mondtam-é néked, hogy ha

hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét?
Elvevék azért a követ onnan, a hol a megholt feküszék vala.

Jézus pedig felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám,
hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én,

hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló
sokaságért mondtam, hogy elhigyjék, hogy te küldtél

engem. És mikor ezeket mondá, fenszóval kiálta: Lázár, jőjj
ki! És kijöve a megholt, lábain és kezein kötelékekkel
megkötözve, és az orczája kendővel vala leborítva.

Monda nékik Jézus: Oldozzátok meg őt, és hagyjátok
menni.”

Ugye, itt megint csak az a helyzet, mint például a Dávid
és Góliát esetében felfedezhető következetlen hazudozás
esetében, amelyet részleteiben megismerhettél a Gondola-
tok című írásomból. Ahol ugyanazt mondtam, mint itt je-
lesen, hogy a hazugot könnyebb utolérni, mint a sánta ku-
tyát. Itt még azt sem mondhatjuk, hogy más-más
fordításokról van szó, hiszen mindkét állítás, illetve leírás
ugyanazon kiadvány lapjain olvasható. Konkrétan a revi-
deált Károliban. De nézzük miről van szó pontosan, ha ed-
dig nem értetted volna! Ugye a Jn12:1�-ben a Károli szerint
Lázárt koporsóból támasztotta fel Krisztus. Korábban pedig
ugyanebben a könyvben elolvashattuk, hogy Lázár amikor
kijön a sírból (nem koporsóból), akkor„lábain és kezein kö-
telekkel megkötözve, és az orczája kendővel van leborítva”.
Na már most! Ha ugye Lázár itt koporsóban (faládában) lett
volna, akkor igen bajos lett volna ez a mutatvány, de min-
denképpen lenne ezzel kapcsolatban valamiféle utalás az
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igében. Például, hogy bementek és kinyitották a koporsót,
amelyből kijött a Lázár, esetleg az, hogy hallották, ahogyan
Lázár kinyitotta a koporsót amelyben feküdt vagy ehhez ha-
sonló, de ilyesminek nyoma sincs az írásban. Látjuk vi-
szont azt, amelyet én lefestettem a korabeli temetkezési
szokások kapcsán, hogy a test be van csavarva vászonba,
amelyet kötelekkel rögzítettek rajta. Az további érdekes
kérdés, hogy a test itt az egyiptomi múmiákhoz hasonlóan
volt-e befáslizva, vagy végtagonként külön-külön, hiszen
egyébként nem tudott volna kijönni saját lábain a sírból.Ám
témánk tekintetében ez most csupán bár érdekes, de min-
denképpen részletkérdés. A lényeg az, hogy szó nincs ko-
porsóról, faládáról, amelyet később a Jn12:1� alatt hoz a Ká-
roli. Ez tehát nyilvánvaló hazugság. A görögben itt a
μνημείου síremlék, sírbolt szó szerepel, amelyhez az egy Ká-
rolin kívül minden fordítás ragaszkodik, az egy 1�2�-os je-
zsuita Káldi Vulgáta fordítás kivételével, amely ugyancsak
koporsóról beszél itt a Károlival boldog egyetértésben.

Mindent egybevetve megállapíthatjuk, hogy a Károliban
szereplő 1� esetben leírt koporsó szó a legjobb esetben is
csupán két alkalommal lehet korrekt, míg 1� alkalommal
ez is nyilvánvaló hazugság. A korabeli zsidó temetkezési
szokásokat mi sem mutatja be nekünk szemléletesebben
kedves olvasóm, mint magának Krisztusnak a nyugalomra
helyezése, amely aztán valóban szemléletesen rögzített az
evangéliumban. Máté2�:��-�� Károli:

„Mikor pedig beesteledék, eljöve egy gazdag ember Arimat-
hiából, név szerint József, a ki maga is tanítványa volt

Jézusnak; Ez Pilátushoz menvén, kéri vala a Jézus testét.
Akkor parancsolá Pilátus, hogy adják át a testet. És
magához vévén József a testet, begöngyölé azt tiszta
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gyolcsba, És elhelyezé azt a maga új sírjába, a melyet
a sziklába vágatott: és a sír szájára egy nagy követ

hengerítvén, elméne.”

Márk1�:4� Károli:

„Ő pedig gyolcsot vásárolván, és levévén őt, begöngyölé a
gyolcsba, és elhelyezé egy sírboltba, amely kősziklából vala

kivágva; és követ hengeríte a sírbolt szájára”

Lukács23:�3 Károli:

„És levévén azt, begöngyölé azt gyolcsba, és helyhezteté
azt egy sziklába vágott sírboltba,melyben még senki sem

feküdt.”

János1�:3�-4�

„Ezek után pedig kéré Pilátust az arimathiai József (a ki
a Jézus tanítványa vala, de csak titokban, a zsidóktól való
félelem miatt), hogy levehesse a Jézus testét. És megengedé
Pilátus. Elméne azért és levevé a Jézus testét. Eljöve pedig
Nikodémus is (a ki éjszaka ment vala először J ézushoz),
hozván mirhából és áloéból való kenetet, mintegy száz
fontot. Vevék azért a Jézus testét, és begöngyölgeték az
lepedőkbe illatos szerekkel együtt, a mint a zsidóknál

szokás temetni.”

Most erre mit mondjunk? Hol van itt koporsó? Pedig
ezek az idézetek is kizárólag a Károliból valók. Vagy csak
Krisztus testét nem tették koporsóba? Dehogy! Hiszen Já-
nos evangéliumában még az is ott áll, hogy”és begöngyöl-
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geték az lepedőkbe illatos szerekkel együtt, a mint a zsidók-
nál szokás temetni.” Szó nincs tehát semmiféle faládáról
vagy koporsóról! Ismét csak erről beszélek!

Nos, kedves olvasóm, mit is mondhatnék még neked
ezek után? A revideált Károli ma vitathatatlanul a legnép-
szerűbb hazai Bibliafordítás, egy olyan mű, amelyen ke-
resztény generációk nőttek fel és okultak. Hamisan. Egy-
részt mert nem értik, nem értették, másrészt pedig azért,
mert igen sokan tettek is azért, hogy az olvasók ha már a
kezükbe veszik ne értsék, ne érthessék. Akik ezt tették az
írással, azoknak a kedvéért mondom én is itt azt, amit Ist-
ván testvérünk és Urunk, Megváltó Krisztusunk is elmon-
dott, amikor végül olyan bűnt követtek ellenük, ami jóvá-
tehetetlen volt. Ap.Csel�:��, Lukács23:34 Károli:

„Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja
vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet! Térdre
esvén pedig, nagy fenszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd

nékik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék.”

„Jézus pedig monda: Atyám! bocsásd meg nekik; mert nem
tudják mit cselekesznek. Elosztván pedig az ő ruháit, veté-

nek reájuk sorsot.”

Vajon mire gondolt István, földi élete utolsó pillanatai-
ban és különösen mire gondolhatott Krisztusunk, amikor
ezzel érvelt a Teremtő Atyának? István beszédét még ma-
gyarázhatjuk betű szerint, de mire utalt Krisztus? Mi az,
hogy „nem tudják mit cselekesznek”? Hogyhogy nem tud-
ják? Hisz felnőtt, tudatos, szabad akarattal bíró emberek
voltak ott mindannyian nem igaz? Mert ma ezt tanítja a te-
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ológia és a teljes akadémikus tudomány kéz a kézben. Itt
igen nagy az egyetértés ugyebár. De Krisztus mégis ezt
mondta. „Nem tudják mit cselekesznek, nem tudják mit
tesznek.” Megoszlanak a fordítások, de a lényeg ugyanaz!
Ezt mondta tehát az Úr. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy
mit mondanak erről a tudós bölcsek, akik ezt tanítják,
mert van arról más emberek által elismert és kiállított pa-
pírjuk, hogy taníthatnak erről. Mit értett az Úr az alatt, hogy
nem tudják mit tesznek? Értelmezzük! 1. Természeti em-
ber, betű szerinti látásmód: azok ott például István eseté-
ben, mint Saul (később Pál) is, elvakult gyűlölettől fűtve,
dühtől vakon vagy szadista élvezettel, hogy büntetlenül
ölhetnek hajigálták agyon a védtelen Istvánt. Ap.Csel
�:�4,�:��,22:2� Károli:

„Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködnek és
fogaikat csikorgatják vala ő ellene.”

„Felkiáltván pedig nagy fenszóval, füleiket bédugák, és egy-
akarattal reá rohanának;”

„És mikor ama te mártírodnak, Istvánnak vére kiontaték,
én is ott állék és helyeslém az ő megöletését, és őrizém

azoknak köntösét, a kik őt megölték.”

Itt tehát lehetett szó elvakult dühről. De Krisztus esetében
a gyűlölködő zsidók tevőlegesen nem vettek részt a kivég-
zés aktusában. Azt kizárólag legionáriusok hajtották végre.
Vajon ők sem tudták mit tesznek? Hogyan lehetséges ez? Hi-
szen Krisztus ezt mondta. Talán arra gondolt, hogy nincse-
nek tisztában azzal, hogy kit feszítenek meg? A természeti,
a betűvizsgáló ember nyilván maximum erre a következte-
tésre juthat. Ezen túl már csak Isten szelleme segítségével, ki-
zárólag az Ő vezetésével lehet mélyebb felismerésre jutni. Et-
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től függetlenül, a magam részéről úgy vélem, hogy semmi-
féle morál alapján, sem korszellemre, sem hadiállapotra,
sem politikai célra való hivatkozással nem hitelesíthető egy
ilyen jellegű cselekmény. Egyszóval mindenképpen elfo-
gadhatatlan. Az, hogy ezt a rómaiak rutinszerűen, kvázi
munkaköri kötelességként, parancsra végezték, hasonló mó-
don nem jelenti azt, hogy „nem tudják mit cselekesznek”.
Mert ez hangzott el Krisztus szájából. A rómaik nyilván
tudták, hogy fizikailag mit cselekszenek, hiszen nem hirte-
len felindulásból (Na ez is milyen érdekes, amikor valaki el-
veszíti az eszét, a viselkedése feletti kontrollt, hiszen ho-
gyan fordulhatna elő ilyen, ha a magad ura lennél? Ilyenkor
elárulja magát a démonod, de teheti, nem kockáztat semmit,
hiszen senki nem jön rá semmire), hanem előre kitervelten,
konkrét pilátusi parancsra, hosszas előkészületek után tették
ezt. Elítéljük, megteremtjük a feltételeket, megtesszük. Ez volt
a recept, bár Krisztus esetében ezt még alaposan meg is fű-
szerezték. Megkorbácsolták, leköpködték, tövisből koronát
adtak rá, pofozták, ütötték-verték, és ki tudja még hányféle
módon gúnyolták és alázták az Urat. Tehát eltervezték, elő-
készítették és meg is tették. Mi az hát, hogy nem tudták, mit
cselekszenek? De kíváncsi lennék van e egyéb, az általános-
tól eltérő meglátás e kérdés kapcsán... Ám miután én írom
(bocsánat, mi írjuk e könyvet) hát nekünk is kell megvála-
szolni e kérdést. Jöjjön tehát a szellemi ember válasza! Hiszen
úgy vélem, betű szerint ez a Krisztusi kijelentés valójában
megmagyarázhatatlan. Kevés ide a „nem tudták, hogy Isten
Fiát, az Urat feszítik meg” magyarázat, hiszen Krisztus nem
úgy fogalmazott, hogy„nem tudják kivel cselekszik ezt”, ha-
nem úgy, hogy „nem tudják mit cselekesznek.” Ha valaki
pontosan fogalmazott, ha valaki tökéletesen átgondoltan és
minden szót tudatosan kiejtve a száján beszélt valaha e vi-
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lágon, akkor az Krisztus volt.Ő nem hagyott volna soha ilyen
pongyolaságot az Őt keresőkre. Nem is hagyott. Csak meg-
int, mint oly sokszor, a világ nem érti Őt. Mindjárt elmon-
dom, hogy meglátásom szerint mit mondott ezzel az Úr: 2.
Ha ismered az írásaim, akkor már tudod a választ. Ha nem,
hát következzék itt is. Krisztus pontosan tudta azt, amit az
emberek,mi több a Róla tanítók döntő többsége ma sem tud.
Azt, hogy nincs sem szabad akaratuk, sem szabad gondol-
kodásuk, sem egyéni kompetenciájuk eldönteni bármit is.Bi-
zony. Krisztus pedig tudta ezt. De! Mint írtam (pl. az Ava-
tar c. munkában) ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy
felelősség sem terheli őket ebben a dologban. Képzeld el,
hogy micsoda negatív „érdem” az, hogy a világon valaha élt
összes ember, mondjuk 2� milliárd közül, éppen az a néhány,
3-� katona teszi meg az Úrral ezt a cselekményt. Erre mek-
kora az esély? Hogy ebbe a csapatba bekerülj? Vagy szerin-
ted véletlen, hogy éppen kik kerültek oda? Hogy személy
szerint ki korbácsolta meg, hogy ki verte bele a szögeket a
testébe, hogy ki szúrta meg a lándzsával, hogy ki kínálta meg
ecettel, hogy kik vetettek sorsot a ruhájára? Véletlen? Ha
bárki is ezt hiszi, akkor javaslom kezdje el az olvasást mond-
juk az első írásomtól! Hiszen a véletlen nem létezik! Tehát
mekkora „szívás” ez már elnézést a kifejezésért! Atyám! Az
Urat megfeszíteni? Nagyon-nagyon gáz! Isten pedig kijelölte
erre is a befutókat nyilván okkal, hiszen Isten maga az igaz-
ság. Lk.1�:1, Mt.1�:� Károli:

„Monda pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy
botránkozások ne essenek; de jaj annak, a ki által esnek.”

„Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy
botránkozások essenek; de jaj annak az embernek, a ki ál-

tal a botránkozás esik.”
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Ez is milyen sokatmondó kijelentés, mely szerint „szük-
ség, hogy botránkozások essenek.” De hányan értik ezt
valójában? Mert mi az, hogy szükség? Mit jelent itt a szük-
ség? Azt, hogy KELL. Mi az, hogy kell? Az, hogy muszáj!
Muszáj? Talán nem lehetne mindenki jó, szép és okos? Jó
ember? Nem hát! Hiába gondolják azt oly sokan, hogy
mindenki megtérhet, helyes felismerésre juthat, s a többi.
Dehogy! Egy elvesztésre szánt edény soha az életben nem
térhet és nem is tér meg! Mert eleve elvesztésre szánt
edény. Mint például Ézsau volt. Róma�:23 Károli:

És hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az ir-
galom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit

szólhatsz ellene?

Mit szólhatsz ellene? Mit? Semmit! Prédikálhatsz, ma-
gyarázhatsz, téríthetsz hasztalan.Aki az irgalom edénye az
megmenekül, aki pedig elveszítésre szánt edény az elvész.
Minden földi, emberi, sátáni tevékenység ellenére. Mit
szólhatsz ellene? Semmit. Minden úgy lesz, ahogyan azt Is-
ten ”eleve elkészített”. Mert ez Isten akarata. Beszéltem már
sokat János evangéliumáról. Mondtam és tartom, hogy
önmagában ez az egy könyv gyakorlatilag mindenre meg-
adja a választ, mindenre ami igazán fontos. Megtanít min-
denre, amit tudni kell az élethez, feltéve, hogy elolvasod és
megérted, feltéve, hogy Isten megérteti veled. Íme, egy
újabb döbbenetesen mély igazság magától Krisztustól in-
nen (Jn�:� Károli)

„Monda azért nékik Jézus: Az én időm még nincs itt; a ti
időtök pedig mindig készen van.”
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Mi az, hogy „a ti időtök pedig mindig készen van”? Per-
sze a fordítások legtöbbje ezt is meghamisította, így érthe-
tetlenné téve az igét, illetve elrejtve annak valódi tartalmát,
de a Károli itt azt kell mondjam éppen tökéletes! A Csiá-
val egyetemben, de itt még annál is jobb. Jn.�:� Csia:

„Jézus erre ezt mondta nekik: „Az én időm még nincs itt,
a ti időtök mindenkor készen áll.”

A görögben itt a ἕτοιμος. Szó szerepel, amelynek egészen
konkrét és egyértelmű jelentése, jelentése van: készen (álló),
kész, elkészült. További kiegészítéssel vagy toldalékkal
azonban módosul a szó: ἕτοιμος, -η, -ον- 1) kész, elkészült;
2) alkalmas; 3) fölkészült (személy) És bár a görögben
egyértelműen a Károli-féle tökéletesen és a Csia – féle he-
lyes fordításnak megfelelő szó szerepel, szinte minden más
magyar változat másképpen érezte ezt az igét helyesnek.
Neovulgáta, Szent István, Békés-Dalos u.e.:

„Jézus azt felelte nekik: »Az én időm még nincs itt, de
számotokra az idő mindenkor alkalmas.”

„Jézus ezt válaszolta nekik: „Nekem még nem érkezett el az
időm, de nektek mindig megfelelő az idő.”

„Jézus így felelt: „Az én időm még nem jött el, nektek az idő
mindig megfelelő.”

Ugye? És ezeket csúfolják szentírásnak. Megint, ismét
csak, mint egy meteorológiai jelentés csökkent értelműek
számára. Alkalmas az idő, megfelelő. Egy kávéra, vagy egy
kirándulásra? Hol jöhetnél rá ezekből arra, hogy mit akart
itt elmondani a Megváltó Krisztus? Sehol! Nem véletlen.
Persze lehet egy olyan hazug magyarázatot ide sugallni,
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hogy az Úr itt arra utalt, miszerint egy-egy ember számára
bármikor alkalmas az idő mondjuk a megtéréshez. Lehet,
de ettől még hazugság marad. Hiszen ideje, mégpedig eleve
elrendelt ideje van mindennek Prédikátor3:1 Károli:

„Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt
minden akaratnak.”

Itt van az igazság, aki hallja értse meg! Visszatérve a Já-
nos�:�-ban leírt igére, ugye ott az Úr a Benne nem hívő, Őt
esetenként gúnyoló atyafiaknak mondja a fent olvasható
mondatot. Majd elmondja, hogy (Jn�:� Károli)

„Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl; mert én
bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak.”

Kiket nem gyűlölhet a világ? E világ? Azokat akik ehhez
a világhoz tartoznak, illenek. Akik azonban Krisztushoz
tartoznak, azokat gyűlöli ez a világ, erről alább. Tehát itt azt
látjuk, hogy van egy döbbenetesen mély és egyértelmű ki-
jelentés az Úrtól, de még ha helyesen, mi több, tökéletesen
hozza is ezt a Károli, akkor sem érti gyakorlatilag senki a
lényeget. Miért? Mert nincs meg a szellemi hozzáférése a
megértéshez! Jel.14:3 Magyar Bibliatársulat:

„És új éneket énekelnek a trón előtt, a négy élőlény és a
vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket,
csak az a száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg

a földről.”

De ezt már mondtam. Szóval mekkora különbség van je-
lentését, mondanivalóját tekintve aközött, hogy „ a ti idő-
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tök pedig mindig készen van” és aközött, hogy „de nektek
mindig megfelelő az idő.” Elmondom: Ég és Föld. Az, hogy
ezeknek az ideje mindig, mindenkor készen van annyit tesz,
hogy már régen elvégeztetett. Az Úr itt egy nagyon fontos
igazságra utalt, de nem értette sem akkor, sem most szinte
senki. Remélem nem fogalmazódott meg benned az a kér-
dés, hogy amennyiben nekem van igazam, akkor miért
mondta az Úr, hogy az Ő ideje még nincs itt? Remélem
nem, mert ha igen, akkor egy szót sem értesz mindabból,
amiről mi itt beszélünk. Tehát meg kell lennie a dolgoknak,
ahogyan azt maga az Úr is elmondta számos alkalommal
földi pályafutása során. „Lehetetlen dolog, hogy botrán-
kozások ne essenek”, hiszen Isten eleve meghatározta eze-
ket a terve elkészítésekor, de jaj azoknak, akik által meges-
nek ezek a botránkozások. No, nem irigylem őket, igaz mást
sem. Istennek legyen hála! Tehát Krisztus, mint annyiszor
küldetése során, emberi életének utolsó pillanataiban is ki-
jelentette az igazságot. Hogy akinek füle van az hallja: az
emberek nem tudják, hogy mit cselekszenek. Nem tudták
akkor és nem tudják ma sem.

Fentiek ismeretében tisztán láthatjuk tehát, hogy itt va-
lami nagyon nem kóser ebben a kereszténység neve-
zetű kotyvalékban, hogy stílszerűen fogalmazzak. Hiszen
tudod, zsidó vagyok. Szellemi zsidó. A szellemi Izráel egy
tagja.A kereszténység hazugsága, amely a Nazarénusok fe-
lekezetének helyét vette át Nagy Szent Első Caius Flavius
Valerius Aurelius Constantinus Konstantin után, a ke-
resztség, keresztelés hamis szentsége, amely a bemerítés
szokását írta át és hamisította meg, a szentháromság hamis
dogmájának elfogadása, terjesztése és tanítása, amely is-
meretlen volt a Krisztusi-apostoli egyházban, a Károli ki-
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tartó lelkezése és szentlelkezése ott, ahol a görög szöveg ha-
tározott különbséget tesz (ψυχὴ) pszikhé-lélek (pl.Mt�:2�,
Lk.12:23) és (πνεῦμα) pneuma-szellem, (pl.Ap.Csel1:1�,
2:4) (πνεύματός) pneumatosz-szellem (pl.Ap.Csel2:1�) kö-
zött, a számos igehamisítás mind-mind olyan tények, ame-
lyek be kellene indítsák a vészcsengőt minden józan, látni,
hallani és nem utolsó sorban gondolkodni képes, az Urat
kereső és követni kívánó ember elméjében. A legtöbb for-
dítás a pszikhé esetében igyekszik az élet szót hozni, a
pneuma esetében pedig a lélek szót. Ebből a szempontból
messze a Csia Lajos-féle újszövetség fordítás a legponto-
sabb, érdemes ezt tanulmányozni ebben a tekintetben is.A
Csia-féle csak újszövetség fordítás 2� esetben hozza a lélek
szót, míg 422 esetben a szellem szót, ideértve a szellem szó-
tővel bíró szavakat is. A revideált Károli ezzel szemben
mindössze kétszer említi a szellem szót, ám ezt a teljes pro-
testáns kánonba zárt ó és újszövetségre, �� könyvre értve.
Ebben a fordításban az ószövetség esetében 11� alkalom-
mal, míg az újszövetségben 2�� esetben szerepel a lélek szó
kis hibahatáron belül. Ezzel csupán arra kívánom felhívni
a figyelmet ismét, hogy mindkét verzió elvileg Biblia, mégis,
ekkora eltérés van a két fordítás között csupán ebből az egy
szempontból.Ami tény ezzel kapcsolatban, hogy a revide-
ált Károli makacsul tartózkodik a szellem szó említésétől,
és számos esetben a például az online fordítók szerint ki-
zárólag szellem jelentéssel bíró görög szót is léleknek vagy
életnek, de semmiképpen sem szellemnek fordítja. Erről a
pszikhé-pneuma témáról, különösen mondjuk egy Csia-
Károli összevetés kultúrközi kontextusában tárgyalva a té-
mát, egy külön fejezetet lehetne írni, amely nem szándé-
kom itt. Hagyok neked is kutatni valót kedves olvasóm :)
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A reformáció hazugsága

„A Sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt
mondja az, a kinél van az isteni hét lélek és a hét csillag:

Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz,
és halott vagy.”

„Származhat-e tiszta tisztátalanból? Egy sem!”

Nos kedves olvasóm, itt úgy vélem, le is zárhatnánk e fe-
jezetet, hiszen nekem egyetlen szót sem kellene ezután
szólnom e tárgyban, beszél helyettem, nálam sokkal éke-
sebben és pontosabban az Úr szava a Biblia. Persze kifej-
tem én is a „saját” meglátásaim e téma kapcsán, de valóban
lenyűgöző az a leírhatatlan erejű, csodálatos igazmondás,
amit az ige nyilvánít meg tárgyunk vonatkozásában fenti
idézetek által. Ha valaki nem érti a jelenések apokalipszi-
sét, akkor vitázhat arról, hogy az Úr mire értette a Jel.3:1-
ben olvasható utalást, de úgy vélem, a Jób 14:4 esetében
olyan világos és egyszerű a jelentés, mint az ék. Azt nem
kell magyarázni. Ha valaki ezt nem érti, akkor tényleg
nincs miről beszélni. „Származhat-e tiszta a tisztátalanból?
Egy sem!” írták a zsidók. „Ki adhat tisztát a tisztátalanból?
Senki.” mondja a Károli. „Tisztátalantól vajh’ születhet-e
tiszta? Nem, egyetlen egy sem!” Szól ugyanezen ige a Szent
István társulat szerint. Vannak itt is olyan torz fordítások
esetenként, amelyeknek konkrétan köze nincs a valós mon-
danivalóhoz, de azért hoztam itt egy-egy egybehangzó
zsidó, protestáns és katolikus fordítást is, hogy mi tisztán
lássuk az igazságot. Nos, ezt nem érteni vagy a helyes for-
dítást félremagyarázni értelmes közönség előtt lehetetlen.
Az, hogy a bűzös, megromlott ételből semmilyen eljárás-
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sal, sosem lesz friss és egészséges étel, az annyira nyilván-
való tény, hogy mindenki képes felfogni. Így nem lesz a ve-
lejéig romlott katolikus kereszténységből „jó” megreformált
kereszténység sem soha. A fekália fekália marad, gyúrhat-
juk bármennyit is. Maximum egy-két légy rebben tova
róla, ha hozzányúlunk. Ahogyan apám mondta: tanuld
meg fiam, a szarból nem lesz palacsinta! Bár valóban kissé
alpári módon megnyilvánított, de – lássuk be – örök igaz-
ság ez! De menjünk sorjában!

Voltaképpen a bennem felmerült késztetés az úgyneve-
zett keresztény reformáció vívmányainak és hitelességének
vizsgálatára is eme jeles jubileum apropóján érkezett, hi-
szen éppen idén, 2�1�-ben ünnepli a keresztény világ a re-
formáció ��� éves fennállását. Ezt a csodás vívmányt sze-
retném én is megtisztelni a magam módján! Hiszen ami
ekkora népszerűségnek örvend, ami ekkora figyelmet és
ünneplést kap e világban, az igazán megérdemelhet néhány
szót az én munkáimban is. Mindenek előtt hadd idézzek
egy 2�1�. október 31-én, „Reformáció ��� – Katolikusok
és evangélikusok a közös alapról” címmel megjelent cik-
ket a Magyar Kurír katolikus hírportál oldaláról. Már a cím
is elég beszédes, különösen a Jób 14:4 fényében, de nézzük
mit írtak a katolikusok e jeles esemény kapcsán! (Kieme-
lések hozzáadva)

„A reformáció kezdetének ���. évfordulóján, október 31-
én a Lutheránus Világszövetség és a Keresztény Egység
Előmozdításának Pápai Tanácsa közös nyilatkozatot
tett közzé, melyben értékelik a reformáció emlékévének
legfontosabb eseményeit és tanulságait. A megemlékezés
az elmúlt évben nemcsak katolikusok és evangélikusok
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között folyt, hanem világviszonylatban bekapcsolód-
tak más keresztény közösségek is. Hálásan emlékeztünk
a reformáció spirituális és teológiai adományaira, ugyan-
akkor bocsánatot kértünk a vétkeinkért, amivel az Úr Tes-
tét megsebeztük – olvasható a ma közzétett nyilatkozat be-
vezetőjében. – Tudatában vagyunk az ötven éve elkezdett
ökumenikus útnak, melyet a közös imádság, istentisz-
telet és párbeszéd szolgált, és segített az előítéletek le-
győzésében, egymás mélyebb, kölcsönös megértésében
és az elért teológiai eredmények megvalósításában. A
most kiadott közlemény felidézi az éppen egy éve, a svéd-
országi Lundban tartott megemlékezést, melyen részt vett
Ferenc pápa és Munib Junan evangélikus püspök, a Lut-
heránus Világszövetség akkori elnöke. Közös nyilatko-
zatukban akkor elkötelezték magukat, hogy tovább ha-
ladnak a krisztusi egység felé vezető úton. Ezt a közös
spirituális célkitűzést egészítette ki a rászorulók és a sze-
gények szolidáris szolgálatának elkötelezett vállalása a most
közzétett nyilatkozatban, melyet mindkét fél aláírt. Ferenc
pápa és Junan evangélikus püspök-elnök a tavalyi doku-
mentumban úgy fogalmaztak: „Közösségeink sok tagja
vágyik arra, hogy az Eucharisztiából egyetlen asztalról
részesüljön a teljes egység konkrét kifejeződéseként. Ta-
pasztaljuk azok szenvedését, akik bár egész életüket meg-
osztják, nem osztozhatnak Isten megváltó jelenlétéből az
Eucharisztia asztalánál. Elismerjük közös pásztori felelős-
ségünket abban, hogy válaszoljunk népünknek a Krisztus-
ban való egységre irányuló lelki szomjúságára és éhségére.
Nagyon vágyunk arra, hogy begyógyuljon ez a seb Krisz-
tus testén.” A Lutheránus Világszövetség és a Keresztény
Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa közös nyilatko-
zata az emlékév lelki áldásai között megemlíti továbbá a
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tényt, hogy evangélikusok és katolikusok először tekintet-
tek a reformációra ökumenikus távlatból. Ez pedig a 1�.
századi események újfajta értelmezését teszi lehetővé. A
múltat ugyan nem tudják megváltoztatni, de a jelenre gya-
korolt hatását átalakíthatják oly módon, hogy az a közös-
ségben való gyarapodást segítő impulzus legyen. „Sokkal
több az, ami összeköt bennünket, mint ami elválaszt egy-
mástól” – hangsúlyozzák. A nyilatkozat örömmel emlé-
keztet arra, hogy a megigazulásról szóló, 1999-ben aláírt
katolikus–evangélikus közös nyilatkozatot 2006-ban el-
fogadta a Metodista Világtanács, idén a Református
Egyházak Világszövetsége is csatlakozott hozzá, ma pe-
dig a westminsteri apátságban tartott ünnepi szertartá-
son aláírta az anglikán közösség is. „Ez a közös alap le-
hetővé teszi, hogy a lelki egyetértés és közös tanúságtétel
mind szorosabb kötelékét építsük ki.” Méltatja a nyilat-
kozat azt a sokféle kezdeményezést is, mely a közös ima és
istentisztelet révén valósult meg szerte a világon.Végül pe-
dig leszögezik, Isten segítségével és az imádság szellemében
próbálják megkülönböztetni az egyház, az Eucharisztia és
a papi szolgálat értelmezését, és közös igyekezettel pró-
bálják elérni a lényegi egységet, legyőzve a még meglévő
és elválasztó különbözőségeket. Forrás: Vatikáni Rádió.”

Hát nem gyönyörű? Nem hát! Látjuk amiről beszélek?
Egység-egység-egység! Összefogás! Közösség! A nagy pa-
ráznával... Ne azt nézzük ami elválaszt, hanem ami közös,
ami összevezet! Ökumenizmus. Oh, be szép ideák. Csak az
a kár, hogy olyan távol van mindez Krisztustól, mint a po-
kol a mennytől. Kissé összeszorul a gyomrom az undortól,
de legyen itt még egy részlet egy cikkből, amelyben Fabiny
Tamás a Magyar Északi Evangélikus Egyházkerület püs-
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pöke, azóta már a Magyarországi Evangélikus Egyház el-
nök-püspöke nyilatkozik a közeledésről:

„Miért fontos a mai világban a reformáció ���. évfor-
dulójának megünneplése? Ez több mint egy egyházi ünnep,
mivel Luther Márton sem kizárólag egyházi ember volt, ha-
nem egy korszakos európai személyiség. Sokan azt mond-
ják, hogy az újkor kezdete is a reformációhoz köthető, va-
lamint Luther személyiségéhez. A reformátor nemcsak az
egyházon belül vitt véghez visszafordíthatatlan változáso-
kat, hanem a világi életben is.A kultúrában, a művészetben,
a világi hivatal megbecsülésében nagyon messzire ment
Luther, és megváltoztatta a középkori egyház felfogását
ezekről a kérdésekről. Az evangélikus egyház számára ter-
mészetesen kiemelten fontos Luther személyisége, mivel a
jelenlegi egyházunk gyökereit ő teremtette meg. Ezt persze
később továbbvitte a kálvini reformáció, és az 500 éves év-
fordulót mostanra már csak ökumenikusan lehet meg-
ünnepelni. Ebben a katolikus egyháznak is szerepe lehet,
nemcsak szűkkeblűen akarunk ünnepelni, hanem az
egész kereszténységnek közösen kell emlékeznie. Mek-
kora a nyitottság a többi egyház részéről a közös ünnep-
lésre? A református egyház esetében ez teljesen természe-
tes. A kálvini örökség a lutheri reformáció továbbvitele. A
kisebb egyházak számára is fontos Luther öröksége, így
a Hit Gyülekezete esetében is hivatkozási alap a refor-
mátor tevékenysége. Ami újdonság a mostani ünnepben,
a katolikus egyház hozzáállása. Ennek egyik nyitóeseménye
volt, amikor Lundban a Lutheránus Világszövetség vezetői
és Ferenc pápa közösen emlékeztek meg a reformációról.
Míg ��� évvel ezelőtt a szakadás ténye volt a valóság, míg
most a közeledés és egymás megismerése. Mik lehetnek a
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protestáns és katolikus közeledés elemei? Ennek egyik
legfontosabb alapja a megismerés, és hogy nem félünk
már egymástól. Akit nem ismerünk, attól félünk. A szem-
benállástól a közösségig című dokumentum elfogadása
pont erről szól. Ez persze egy folyamat, de érdemes idén
arra is emlékezni, hogy XXIII. János pápa 1���-ben a II. va-
tikáni zsinat keretében nyitotta ki az ablakokat. Ez nemcsak
a világi kérdések beengedését jelentette, hanem alapve-
tően a római katolikus egyház hitbeli és liturgiai meg-
újulását, valamint a többi egyház felé való közeledést is.
Ettől kezdve rendszerszintűvé vált az evangélikusokkal
való párbeszéd. Mindennek a csúcspontja az 1���-es meg-
állapodás volt, amikor kölcsönösen visszavonták a felek a
másik kiátkozását. A lundi találkozón egy állásfoglalást is
aláírtak, ahol Ferenc pápa már partnerként fogadta el az
evangélikus egyházat, és nem mint egy kiszakadt feleke-
zetet. Ennek a közeledésnek mik lehetnek a további lépései?
A távoli jövőben egyesülhet az evangélikus és katolikus
egyház? A mostani fázist úgy lehetne nevezni, hogy
megbékélt sokféleség. A lényeg, hogy Jézus Krisztus le-
gyen a középpontban, míg az olyan dolgok, hogy valaki mi-
seruhában vagy Luther-kabátban van, az mellékes körül-
ménynek számít az üdvösség szempontjából. Amiben
előrelépés lehet, az a közös úrvacsorázás. Így például egy
vegyes házasságban élő pár jelenleg egyházjogi értelemben
legálisan nem áldozhat, vagy vehet úrvacsorát. A tényleges
egység lehet egy távlati dolog, nem hiszem, hogy a szer-
vezeti egység a fontos, hanem a lelki közösség. Töreked-
nünk kell persze a látható egység megvalósulására. Be-
tölthet az evangélikus egyház egyfajta hídszerepet a
többi protestáns felekezet és a katolikusok között?
Egyértelműen ez a célunk, világszerte ez működik.”
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Döbbenet! És tudod mi az igazán durva? Az, hogy ez az
ember, ez az „elnök-püspök” elolvassa a Bibliát, és nem ért
abból egy árva kukkot sem.Vagy nem ért egyet azzal... Hi-
szen ez az ember tapsol az ökumenizmusnak, boldogan
vállal közösséget a nagy paráznával. El-ké-pesz-tő! Nem hi-
szem, hogy minden ilyen ember tudná, mit cselekszik. Hi-
szen nem kérdés, hogy az Úr igazat beszélt, amikor azt
mondta, „nem tudják mit tesznek.” A többség nyilván va-
lóban nem tudja. De attól még teszik! Felelősséggel! A hí-
vek pedig mennek utánuk a szakadékba, mint a lemmin-
gek. Tipikus esete a „vak vezet világtalant így mindketten
verembe esnek” esetnek. Döbbenet! Döbbenet látni az igé-
nek a hétköznapokban való testet öltését. Nincsenek szavak
erre. Teljesen elképeszt ez a dolog annak ellenére, hogy én
értem amit olvasok. Értem, hogy az Úr a legtöbb embernek
a tévelyítés szellemét adta, megjegyzem nyilván okkal és
igazságosan. De ettől függetlenül ezzel a hétköznapokban
szembesülni egy egészen más történet mint elolvasni a
Szentírásban és megérteni. Na jó, haladjunk tovább! Azt
mondtam, hogy vegyük sorjában a dolgot. Honnan is sze-
rezhetnénk a reformáció történetéről hitelesebb beavatást,
mint egy nagy tudású történész-teológus előadásából? Em-
berünk olyan, mint a lexikon. Évszámok, nevek, történések,
egy szuperszámítógép elbújhat mellette. Jönnek belőle az
adatok, mint a huzat.Ám emellett olyan elképesztően naiv,
hogy megint csak nem győzök ámulni. Hát igen. Itt be kell
szúrjak egy személyes vallomást.Azért, hogy értsd, én mi-
ért értem, mi okán látom tisztán és pontosan azt, amit ő
nem. Illetve miért látok meg olyan dolgokat, amelyeket
ezek a pallérozott elmék még csak meg sem sejtenek. El-
vileg. Ha olvastad a Cserebogár című írást, akkor sejthetsz
valamit, ha nem, akkor új dolgokat mondok el most neked
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a magam vonatkozásában. Nem szívesen teszem, nem szí-
vesen beszélek magamról, hiszen az én személyem tökéle-
tesen lényegtelen minden szempontból, de, hogy az össze-
függéseket felismerhesd muszáj megismerned néhány
fontos részletet az én utamból.Azokból az iskolákból, ame-
lyeket velem végeztetett el az Úr. Ezekben nem pecsétes pa-
pírokat adtak, illetve dehogynem, ám nagyon nem olya-
nokat, amelyeket az e világi ember bekeretez, és büszkén
kitesz az irodája falára. Nyilván hallottad a mondást, mi-
szerint rablóból lesz a legjobb pandúr. Nem, nem voltam én
soha rabló, ám „zsivány” az annál inkább voltam. Ez a
helyzet. Isten kegyelméből nyilván nem véletlenül. Hiszen
a zsiványiskola az nem viccel.Az maga a nagybötűs élet. Ha
azt elvégzed, akkor nehezen adnak el utána, azt fogadd el
tőlem! A zsiványt nehéz megvezetni zsivány módszerekkel,
sátán pedig azzal operál, hiszen minden zsiványok atyja ő.
Aki egyszer megtanulja felismerni a zsiványságot, azt többé
nem lehet becsapni ezzel. De kinek áll hatalmában a taní-
tás? Ki irányítja az emberi sorsokat? Természetesen az Úr.
Ő az, Aki tanít vagy nem tanít. Tehát ha te éppen a zsi-
ványképzőt járod ki, annak oka kell legyen, Isten szándéka
szerint. Nos, én kijártam ezt az iskolát.Voltam a legmélyebb
bugyrokban is. Mélységében megismertem azt a világot,
ahol a jog az ököl volt, a valuta meg a csikk. Nem is érted
miről beszélek ugye? Örülj neki! Ám én megjártam azt a
világot is, ahol az aranyóra, a szmoking és az ingyen pezs-
gős, medencés partik a rutinszerűek. És tudod, hogy mit fe-
deztem fel? Azt, hogy ezek a világok teljesen egy rugóra jár-
nak, csupán a díszlet és a módszerek mások. Bizony.
Bányászbéka voltam, három műszakban csákányoztam a
szenet a bűzös tárnák mélyén. Azután egy alkalommal
nem állt meg velem a lift a földszinten, hanem felrepített a
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századikra.A medencés tetőkertek panorámás világába. Ott
már vártak rám néhányan, levették rólam a mocskos pu-
fajkát, a retkes bakancsot, megfürdettek, aranyórát tettek a
csuklómra, divatos frizurát kreáltak nekem, fess szmo-
kingba öltöztettek, és így beléphettem a társaságba. Ugyan
örök outsiderként, de mégis megtűrt és elfogadott része-
seként a nagy színjátéknak. A bányászbéka egy új világba
csöppent, de hamar felismerte, hogy bár a díszletek nagyon
különböznek, ám a lényeg ugyanaz. Mások a tétek, kifino-
multabbak a módszerek, de az elvek, a szellem közös.
Mindezt csupán azért mondtam el neked, hogy lásd és
értsd, Isten, az Úr másként tanít mint a világ. Ő nem pe-
csétes papírt, hanem tapasztalatot, megismerésen alapuló
gyakorlati ismereteket ad neked. Ha ad. Nekem adott bő-
séggel. Nyilván okkal, hiszen ha mindezeket nem élem
meg, akkor nem juthattam volna mindarra a felismerésre,
amelyekre mára jutottam. Már mondtam, de legyen itt is-
mét! Az Úr módszere nálam: először a gyakorlat, a megis-
merés, majd a konklúzió, a következtetések levonása. Ha
gyakorlati tapasztalataid vannak egy-egy dolgot illetően,
akkor a tudásod gyakorlati és nem elméleti tudás lesz, hi-
szen az elmélet nem valós tudás, csupán egy teória a sok
közül.A valós tudás mindig kipróbáltságon alapszik. Én te-
hát ezt az utat jártam Isten kegyelméből és szándéka sze-
rint. Erre a Kőszikla fundamentumra építem állításaim
épületét. Könyvünk zárófejezetében majd megérted, miért
annyira fontos ez. Most tehát, miután megismerted az én
utam idevágó részét nézzük mire jutottam! Mit látok gyö-
keresen másként, mint például tudós barátunk és úgy gya-
korlatilag mindenki más is? Egyetlen szóval kifejezve: min-
dent! És most jöjjön a történeti áttekintés:
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Emberünk bevezetésképpen elmondja, hogy először is
meg kell értenünk a reformáció fogalmának pontos jelen-
tését, amelyet ő úgy határoz meg, hogy re-formáció, azaz
újraformálása valaminek, amely rossz. A protestantizmus
kifejezést itt elfelejti megemlíteni, ami ugye csupán pro-
testálást, reklamációt jelent az említett rossz dolog kapcsán.
De teljesen mindegy melyiket használjuk, hiszen mint
mondtam, fekáliából csak fekáliát lehet gyúrni, re-formál-
juk bármennyit is azt. A Jób 14:4 pontos és tömör választ
ad erre a kérdésre.A protestáns-reformált egyházak csupán
egy új, kevésbé díszes köntösbe bújtatták ugyanazt (ke-
reszténység) amely már addig is bűzlött, de nem hoztak
létre valójában semmi gyökeresen újat. A 1�.-13.-14. szá-
zadra a római katolikus egyház gyakorlatilag uralja euró-
pát. Hatalma kiterjed mind a világi mind a vallási szférára.
Államok belügyeibe avatkozik, irányít, politizál. Mindig az
éppen legerősebb világi hatalommal szövetkezve bizto-
sítja totális erőfölényét, hogy zsarnoki természetét a felszí-
nen tarthassa, és ezt rendkívül eredményesen teszi is. Eb-
ben az időszakban már olyan mértékű elnyomást gyakorolt
az árnyékában élő emberekre, hogy ez a nyomás egyre na-
gyobb feszültséget kezdett generálni az ezeken a területe-
ken élő emberekben. Megformálódott egy igény arra, hogy
történjen végre valamiféle változás, legyen valami kitörési
pont a zsarnoki elnyomás alól. Ennek a korai időszaknak
három meghatározó szereplője bukkan fel, mint a refor-
máció valós előfutára. Én ezeket nevezem hiteles reformá-
toroknak. Elsőként a Valdensek mozgalmát kell megemlí-
teni. Őket a mai történetírás a 1�. századra létrejövő
csoportként említi, ám ők maguk erről egészen másként
nyilatkoztak, hiszen a gyökereiket egészen Nagy Konstan-
tin idejéig vezették vissza.Alapvetően az Alpok völgyeiben
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éltek, dolgos, igen visszafogott életmódot élő népek voltak.
Hitük legfőbb és kizárólagos alapját az általuk őrzött és akár
laponként terjesztett Szentírás adta. Nevüket sokan az élő-
helyükből tehát mint „völgylakók” valley (angol), vallei
(holland), vallée (francia) valle (olasz), vallis (latin), stb., el-
nevezésből eredeztetik, ám volt a Valdenseknek egy inko-
nikus alakja, aki Pierre Valdes (Peter Valdo,Waldes) névre
hallgatott, többen az ő nevéből eredeztetik az említett gyü-
lekezet nevét. Ez az ember egy 114� és 12�� között élt Lyoni
kereskedő volt, aki egy az életének húszas éveiben bekö-
vetkezett eseménysorozat hatására megtért és meglehető-
sen radikális nézeteket fogalmazott meg az uralkodó ka-
tolikus nézetekkel szemben. Azt hirdette többek között,
hogy nem lehet Istennek és Mammonnak is szolgálni egy
időben.Az ő nevéhez kapcsolódik az első nem latin nyelvű
Biblia fordítás is, amelynek egy provinciális francia nyelvre
való elvégzésére ő adott megbízást vagy maga is részt vett
abban. Az általa vezetett mozgalom egyre élesebb szem-
benállása Rómával végül menekülésre késztette a csopor-
tot. Nagyobb részben Piemont magas völgyeiben teleped-
tek le és próbáltak berendezkedni hosszú távon, ám Róma
végül eretneknek nyilvánította őket és egy húsz évig tartó
véres irtóhadjáratba fogott ellenük, amely az albigens há-
borúk néven vonult be a történelembe. A Piemonti vé-
rengzés olyannyira durva volt, csecsemőket, gyerekeket,
asszonyokat is válogatás nélkül legyilkoltak a pápai seregek,
hogy az még a kor embereit is megdöbbentette. Jóval ké-
sőbb, John Milton, a 1�. században élt angol költő is meg-
emlékezett erről a tragédiáról, amely tulajdonképpen a
nyitóeseménye volt a később, becslések szerint ötvenmil-
lió áldozatot követelő katolikus keresztény vérengzéseknek.
Íme Milton verse Képes Géza fordításában:
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A piemonti vérengzésre

Uram, bosszuld meg szentjeid, kiket

az Alpesek haván kardélre hánytak;

torold meg mind a vértanút, ahány csak

harcolva melletted vallott hitet.

Nyögésükre maradhat-é süket

a fül? – Szelíd nyáját az ős karámnak

szétszórta a piemonti vadállat:

zúdult le nő s gyerek – hörgésüket

a völgy a szirtre dobta, az pedig

tovább az égre – ennyi vért se látott

Itália, hol még pöffeszkedik

a zsarnok – ám a drága vértől ázott

mező szabadságot terem meg itt

s megtörik rajt a babilóni átok.

E sorok hűen lefestik azt a gátlástalan kegyetlenséget,
amely ennek a pokoli egyháznak a tevékenységét mindig is
jellemezte. Annak az egyháznak, amelynek leányai az álre-
formáció során létrejött ma ismert és regnáló protestáns, re-
formátus egyházak kivétel nélkül.A következő jelentős cso-
port a lollardoké, akik tulajdonképpen egy az 13��-as
években élt angol teológus pap, John Wycliffe követőinek
nevezhetők. Wycliffe volt az az ember, aki az angol refor-
mokat beindította. Ő fordította le először angol nyelvre a
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Bibliát, amelyet azután terjeszteni is igyekezett a nép köré-
ben. Ám sajnos fordításának alapja a latin Vulgáta volt,
amely már addig is egy igen rossz és megbízhatatlan for-
rásnak bizonyult, így az eredmény meglehetősen kétes lett.
Ettől függetlenül Wycliffe kitartóan tevékenykedett, és os-
torozta Rómát egészen 13�4. december 31-én bekövetkezett
haláláig. Mivel a szigetországba ebben az időben nehezeb-
ben ért el Róma keze, ezért Wycliffet csupán a katedrájától
tudták életében megfosztani, hiszen jó ideig tanított is az
Oxfordi egyetemen, ahol ugyancsak szorgalmasan szapulta
a pápát és annak egyházát. Ám halála után 23 évvel, 14��-
ben a Római inkvizíció kiásatta Wycliffe maradványait és
elégettette azokat mint eretnek maradványokat, a lollardo-
kat, wyclifitákat pedig ugyancsak tűzzel-vassal igyekezett el-
pusztítani. John Wycliff nyomán bukkan fel a kor harma-
dik, ugyancsak igen jelentős reformer tanítója, illetve
közössége a cseh Jan Husz, Husz János és a husziták cso-
portja. Ők Prágai Jeromos Angliában tanult és megismert
nézetei révén jutottak el új, a katolikus klérussal szembe-
helyezkedő meggyőződésükre. Prágai Jeromos volt Husz ta-
nártársa cseh földön a prágai egyetemen, hozzájuk köthető
a Wycliffi tanok helyi elterjedése. Talán mondanom sem
kell, mindketten máglyán végezték. Követőiket pedig a hu-
szitákat halálig üldözték. Nos, ezeket az embereket és moz-
galmakat nevezem én hiteles, valódi reformátoroknak, akik
vállalva akár a halált is, lelkiismereti meggyőződésüktől, Is-
tenben és az Ő igazságában való hitüktől indítva szálltak
szembe Rómával. Érdekes módon szinte kivétel nélkül az
életükkel fizetve ezért. Ebben az időszakban, a 1�. és a 1�.
század fordulója környékére már akkora a társadalmi fe-
szültség Európában, hogy Rómának muszáj volt reagálnia
a dologra, hiszen egyre inkább látszott, hogy a dolgok nem

2�2



folyhatnak tovább az eddigi mederben. Mit tett Róma, il-
letve sátán, Róma szellemi vezére? A legegyszerűbb cselhez,
a régi praktikához folyamodott: oszd meg és uralkodj! Ugye
milyen egyszerű? És mint a mellékelt ábra mutatja, gyö-
nyörűen működik is a mai napig. Ha nem tudjuk elfojtani
a forrást, hát mérgezzük meg a vizét! Ahogyan Konstantin
idejében a kereszténység tanait és földi egyházát bevezetve
az emberek életébe megrontotta Krisztus igaz követését,
most a kereszténységet megosztva rontotta le az annak va-
lódi megreformálását célzó törekvéseket. Két pártra osztotta
a híveket így levezetve a felgyülemlett, már-már robbanás-
hoz vezető gőzt a társadalomból. Látszólag eredményt ért
el a reformáció, ám a valóságban Róma röhögött a markába.
Sunyi módon megoldotta a problémát. Látszólag továbbra
is fellépett a reformáció ellen, gyilkolt pusztított vígan, a hi-
teles szereplőket megnyúzva, felaprítva, elégetve, vízbe
fojtva, kerékbe törve, ám a saját ügynökeinek (Luther, Kál-
vin) tiszteletet, megbecsülést és békés öregkort biztosítva.
Milyen érdekes, hogy amikor a legforróbb volt a helyzet, ak-
kor bukkan fel ez a két alak, igen gyors és hatékony ered-
ményt elérve. Ez nem csoda, hiszen óriási volt az igény a tár-
sadalomban egy ilyen jellegű változásra. Róma pedig két
legyet ütött egy csapásra. Egyrészt leengedte a gőzt az em-
berekből, másrészt kapott egy újabb ürügyet a pusztításra,
hatalmának növelésére. Sátánhoz méltó zseniális húzás volt
ez. A reformegyházak követői pedig máig tapsikolnak eh-
hez a kis mutatványhoz vakságuk okán nem látva azt, hogy
Luther és Kálvin valójában semmit nem ért el tevékenysé-
gével azon kívül, hogy leengedte a társadalmi gőzt. Bravó!

Lutherről és Kálvinról, e két Vatikáni ügynökről már ol-
vashattál feljebb, az ő személyeiket nem kívánom újra tár-
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gyalni. Az mindenesetre igen figyelemre méltó, hogy előt-
tük, mellettük, utánuk minden jelentős reformer a mág-
lyán, vagy hóhérkézen végezte, míg ezek ketten ágyban,
párnák közt békés nyugalomban. Ne legyünk már ennyire
naivak! Ne nézzük már madárnak a sárkányt! Ha Róma
el akart intézni valakit azt elintézte. Az, hogy ezek ketten
életben maradhattak, egyértelműen tanúskodik hovatar-
tozásukról és bűnrészességükről. Luther későbbi írásai, a
maga által is elismert Biblia hamisítása, Kálvin tevőleges
részvétele Szervét Mihály halálában a katolikus egyház ol-
dalán mind-mind olyan árulkodó jel, amely ki kellene,
hogy verje minden értelmes ember szemét. De az em-
berek nem látnak át a szitán. Egy olyan tan, amelynek ma
százmilliók a követői különféle földi egyházak égisze alatt,
egy olyan tan, amely az államok, a fizikai hatalom anyagi
támogatását élvezi, elismerését bírja nem lehet közös Krisz-
tussal semmilyen módon. A református egyházak pedig
ilyenek! Mindről elmondható, hogy államilag elismert és
dotált világi szervezet. A nagy parázna leányai.

A papír hatalma

No. Most talán rá is térhetnénk e rövid kis zárófejezetünk
címéhez igazodó témánkra. Sokat beszéltem már erről előző
írásaimban, de úgy tűnik ez az írás egyfajta összefoglalása
is lesz mindezeknek. Ha jobban belegondolok, már az Ava-
tar óta ezt teszem, tesszük. Nem akartam már erről a do-
logról beszélni, de egyrészt Forrás ösztökél erre, másrészt
valóban azt látom, hogy olyannyira súlyos problémával ál-
lunk szemben, vagy talán helyesebb, ha azt mondom, olyan
súlyos problémával kell szembenéznünk, hogy az valójában
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leküzdhetetlen ebben a világban. De mire is következtet-
hetünk ebből? Arra, amit már oly sokszor, talán néhány
perccel ezelőtt is leírtam, Arra, hogy nincs szabad akarat,
nincs szabad döntés, nincs szabad gondolat, nincs szabad
mérlegelési lehetőség, egyszóval nincs választás! Hiszen ha
lenne, akkor nyilván nem lenne ennyi vak és süket ember.
Akik tökéletesen vakok és süketek az igazságra. De mi is ez
az óriási probléma? Mit jelent az a cím, hogy „a papír ha-
talma”? Neked talán nem annyira furcsa, mint nekem, aki
szinte napi szinten átélem ezt, de e könyv írása, leírása so-
rán is történt velem nem egy furcsaság, hogy finoman fo-
galmazzak. Ezekre nem térek most ki, mert nem tartoznak
szorosan tárgyunkhoz, ráadásul hiszem, hogy ezek általában
olyan jelzések, amelyek kizárólag nekem szólnak. Ennek el-
lenére számos ilyet megosztottam már veled kedves olva-
sóm, feltéve, hogy rendszeres olvasóm vagy. Könyvem ele-
jén leírtam egy mondatot, ezt: „Amint mondtam, ha a
papírhoz ragaszkodsz, akkor papír lesz a részed is.” Ez a mon-
dat akkor meglepett. Bevallom a leghaloványabb fogal-
mam sem volt arról, hogy miért írtam éppen ezt. De, mivel
eszembe jutott, hát leírtam. Új életem egyik legnagyobb ta-
nulsága ezzel kapcsolatban, az első könyvemben leírt „Ne
veszítsd el Jézus arcát!” mondat, amely jelentéséről, mély-
ségéről akkor valóban semmiféle fogalmam sem volt. Fo-
galmam sem volt még akkor az Úrról, egyetlen gondolatom
sem volt Vele kapcsolatban, de némi döbbent töprengés
után mégis leírtam e mondatot. Majd később, jóval később
megértettem és nagyon, nagyon boldog voltam, hogy leír-
tam. Jelen mondatunk ugyan messze nem ilyen jelentőségű,
mégis egy igen fontos visszajelzés, hiszen azt látom a kap-
csán, hogy a „dinamizmus” töretlen. (Gondolatok). Igen
fontos dolog ez nekem.Az e világban történő dolgok közül
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messze, toronymagasan a legfontosabb. Ez a keskeny út tu-
ristajelzése. Egy ugyanilyen turistajelzés volt a könyvem be-
mutatójában (a hátsó borítón olvasható szövegben) megje-
lenő „fétis” szó a kereszt vonatkozásában. Csak néztem,
amikor leírtam. Úgy villant az elmémbe ez a szó a megfe-
lelő pillanatban, mint egy vakító villám. Nem is tudom, mi-
kor hallottam vagy használtam utoljára ezt a szót.Ám a ke-
reszt vonatkozásában, mint e világban létező legnagyobb
bálvány definiálása kapcsán ha megszakadok sem találhat-
tam volna pontosabb és tökéletesebb meghatározást. (Ere-
detileg „a hamis kereszt” munkacímen készült a jelen írás,
a Fétis később érkezett.) Szóval a dinamizmus töretlen, én
pedig ott tartottam, hogy „Amint mondtam, ha a papírhoz
ragaszkodsz, akkor papír lesz a részed is.” Miről van szó te-
hát? Arról a hatalmas problémáról, amelyet egy újabb fétis
generál. Amely nem más, mint a papír. Egy olyan papír-
sárkány ez, amely valójában tökéletesen erőtlen, mégis gya-
korlatilag mindenki fejet hajt előtte. Olyan, mint sátán Is-
tenhez képest.A hazugság, a tekintélyelvűség az igazsághoz
és a józan paraszti észhez képest. Ebben a világban azonban
a hazugság és a tekintély dominál. Megpróbáltam a lehe-
tetlent. Megpróbáltam és még mindig nem adom fel! Amíg
a szívem visz, ezt súgja, addig nem hagyok fel ezzel a pró-
bálkozással. Furcsa érzés, mert valahol nagyon mélyen azt
érzem, hogy hiába. Ám amint oly sokan előttem, mégis
megteszem, ami tőlem telik. Kicsit szomorú is vagyok, de
mit tehetünk? Mit szólhatunk, „mit szólhatsz ellene”? Ha Is-
ten valakit vakká tesz, a tévelyítés szellemét teszi rá, akkor
te ember, mit keresel, mit remélsz ott? Ám, ha a szíved hajt,
akkor kötelességed tenni, amit helyesnek érzel. Hiszen Isten
teszi beléd az érzést. Ő hajt, Ő indít téged arra, hogy tedd
amit tenned kell! Hát teszem. Ismét megkerestem egy ná-
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lam majd tíz évvel fiatalabb teológust, főiskolai tanárt.
Szimpatikus, értelmes, fiatal. Elvileg még nincs belefulladva
a dogmák mocsarába. Udvarias, (és részemről igen) őszinte
levélváltás történt, mely során az ember megírta nekem,
hogy elkezdte olvasni a Gondolatok című írást, majd néma
csend. Persze még előkerülhet emberünk, hiszen Isten út-
jai valóban kifürkészhetetlenek. Ha meg akarja menteni
emberünket akkor megmenti. De mi a tényállás jelen hely-
zetben? Mi a realitás, a valóságkép? Emberünk megszüle-
tik mondjuk 1���-ban.Általános iskola, gimi, majd mond-
juk 2��1-ben, 23 évesen, 1� év tanulás után diplomát szerez
itt mindegy, hogy milyen tárgyban, de legyen mondjuk ez
a történelem, hiszen ha így van, akkor még inkább szkep-
tikus lesz az én állításaimmal szemben. Ezután nekilendül
és begyűjt egy újabbat, immáron teológusit négy év tanu-
lással. Szép munka, komoly perspektíva.Van papírja törté-
nelemből, van papírja Istenből. Ő egy tudós ember, papír bi-
zonyítja ezt. Nem is egy. Erre jön egy paprikajancsi a falu
széléről (egy írástudatlan, nevesincs halász) és azt mondja
neki: Édes testvérem, minden amit hiszel, amit tudni vélsz,
amit tanítasz, amit a professzoraid számon kértek tőled, amit
tanítottak neked, minden amin nevelkedtél, amin hosszú-
hosszú évek odaadó és fáradtságos munkájával átrágtad
magad, mindez, de legalábbis a java bizonyosan marhaság.
Szerinted? Mi lesz ennek az embernek a reakciója? Az egyik
oldalon az irgalmatlan befektetés, évtizedekig tartó tanulás,
vizsgák, áttanult éjszakák végtelen sorozata, majd a siker.
Meglett a dolog. Megvalósult az álom. Bekerült a klubba.A
kasztba. A törzsbe. Most már végre ő is odatartozik. Ala-
posan megküzdött ezért. Vérrel-verejtékkel, sok áldozat és
lemondás árán de meglett a papír, papírok. Most ő a tanár.
A professzor. Vagy ha még nem is, de bizonyosan az lesz

2��



előbb-utóbb. Most ő mondja meg az igazságot. Most ő áll a
katedrán. Ő van fent. Erre jön ifj. Paprika János Macska-
gyökérfalva-alsóról és azt mondja: szállj le a katedráról
testvér! Dobd el a papírt, amiért annyit dolgoztál! Nyírd le
a szakállad, hints hamut a fejedre, öltözz zsákruhába és kö-
vess meg mindenkit akinek butaságot mondtál! Szerinted?
Dobd el a papírjaid, vagy használd arra, amire a papírt a leg-
többen szokták! Dobd el azt a 21 évet a 3�-ből! Szerinted?
Ez konkrétan a lehetetlen kategória. Így működik a tudós.
De most nézzük meg a dolgot egy másik nézőpontból! Mik
a kilátások? Ha maradok a „tudós” vonalon, amelyen eddig
haladtam mi vár rám? Siker. Elismertség, tekintély, katedra,
jövedelem, megélhetés. Azonban, amennyiben szembefor-
dulok mindezzel akkor mi várhat rám? Ha megtagadom a
papírt, az emlőt amelyen nevelkedtem akkor mi jöhet? Me-
hetek kapálni napszámosként. Szerinted? Nincs mit cso-
dálkozni azon, hogy a börtön legelhivatottabb őrei maguk
a rabok. Illetve azok, akik bár rabok, de szabadságharcosnak
hiszik, nevezik magunkat és akiknek erről pecsétes papír-
juk is van. A valódi tudomány, az igazság felszínre törésé-
nek legfőbb gátjai a tudósok. Persze akadnak kivételek. Igaz
nagyon-nagyon kevesen, de akadnak. A világszinten elis-
mert szívsebész, aki egyszer csak rádöbben arra, hogy mit
tesz. Eldobja a szikét, soha többet nem nyúl emberi szívhez.
Viszont kiáll a nép elé és elkezdi elmagyarázni az igazságot.
Elveszít mindent, állást, pénzt, tekintélyt, rangot, megélhe-
tést. A világ megveti őt, kiveti magából. De emberünk csak
megy előre, teszi a dolgát azt, amely valóban a dolga. Elve-
szített minden világi értéket azonban megnyert egy olyat,
amit a világ el sem tud képzelni. Miért tette mindezt? Nem
értik az emberek. Ám van aki érti. Vagy a nőgyógyász, aki
egyszer csak az éj közepén felébred álmából és kitépi a ha-
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ját kínjában, mert rájött, hogy tömeggyilkos. Megölt egy
oviscsoportnyi gyereket. Hallgattam Hofit, akit egyébként
nagyon kedvelek, legalábbis a humorát, hiszen személyesen
nem ismertem őt. Elmondta a színpadon, hogy bízzuk már
ezt az asszonyokra! Az ő testük, az ő életük. Hadd döntsék
el ők. Ugye, hányan gondolják ezt így... Te is? De térjünk
vissza tudósunkhoz, vagy a hozzá hasonlókhoz! Miről szól
ma az oktatás, különösen a felsőoktatás? Mit tanítanak az is-
kolákban, főiskolákon, egyetemeken? Milyen módszerrel?
Milyen követelményszint van? Ez nem más, mint egy el-
megyilkos daráló, ahol az emberek elméjét totálisan szét-
trancsírozza ez a gépezet. Brutális elvárás, teljesíthetetlen
szintek, hatalmas nyomás már az általános iskolában.Való-
jában már az óvodában elkezdődik az agymosás.A keresz-
tény ünnepek, nyuszi, tojás, karácsony, télapó, manapság
már a kelta eredetű halloween is, lehetőleg ezek mellett ta-
nuljon is valamit a gyerek, idegen nyelv, hittan, stb. Bizony,
már az oviban. Utána az iskola. Már elsőben meg kell ta-
nulni négyezer verset, mondókát. Biflázz, magolj, majd add
vissza szóról szóra! Mellette tanulj meg írni, olvasni, szá-
molni, majd egyre többet és többet! Adatokat. Tökéletesen
felesleges dolgokat. Tanuld meg a Mengyelejev – féle peri-
ódusos rendszert, tudd fejből minden adatát. Szükséged
lesz rá a keresztrejtvényhez. Na, még ez is kereszt... Mert
hozzátartozik az általános műveltséghez! Akkor is ha nem
érdekel, akkor is, ha soha az életben nem veszed hasznát!
Akkor is! Mert kötelező, ez a tananyag. Középiskola, külö-
nösen a gimnázium, ahol nem szakoktatás folyik, hiszen egy
szakma elsajátítása valóban az életrevaló tudást adja, de az
ciki. Lenézett dolog. Mert ki megy ma szakmát tanulni? Aki
hülye a gimihez. Nem igaz? Szakmát tanulni a buták men-
nek, tartja a közfelfogás. Ciki. Asztalos? Gépszerelő? Pék?
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Szakács? Kőműves? Esetleg még érettségije sincs? Hű! Jó,
Arany Jánosnak sem volt, de neki meg volt az oka erre. De
fura, mégis letett valamit az asztalra, nem is keveset. Persze
a kivétel erősíti a szabályt tudom. Lényeg az, hogy ha egy fi-
atal nagy nehezen átvergődik a felsőoktatás darálóján, a fi-
atal évek „gőzleeresztésén”, zsebében egy általában értékte-
len diplomával, akkor kezdődik az álláskeresés és a
meghasonlás. Rengeteg befektetett munka és semmi ga-
rancia arra, hogy megérte. Ám emberünknek eddigre ki-
alakult egy határozott világnézete, amelyre az őt oly sokáig
fogva tartó iskolarendszer rávezette. Ha bejutott egy kasztba,
mondjuk a diplomásokéba, azon belül a mérnökök, fiziku-
sok, vegyészek, matematikusok, biológusok, geológusok,
jogászok vagy ne adja Isten, az orvosok törzsébe, akkor az-
tán ő is rögtön büszke lesz magára. Dehogy gondolja, hogy
nem a jó úton van. Ő feljebb jutott máris, mint oly sokan
mások. Az alázat innen már nehéz. Ha ennél is tovább jut,
akkor még nehezebbé válik. Emberünk minél képzettebb,
minél több a pecsétes papírja, annál elégedettebb lesz ön-
magával és ezzel arányosan egyre gőgösebb is, még ha ezt
soha nem ismerné is el. Nehéz lesz nála jobban tudni vala-
mit, erre maximum csak a nála magasabb végzettséggel bí-
rók esélyesek, de számos esetben még ők sem. Képzeld el,
amikor emberek százait, esetenként ezreit tanítod, tanítot-
tad, és soha, egyetlen alkalommal sem kérdőjelezi meg
senki azt, amit tanítasz. Meg sem fordul a fejedben, hogy té-
vedsz, tévedhetsz. Ha valaki ezt állítja, különösen ha nem
szaktekintély, nem tud más szaktekintélyre hivatkozni, ak-
kor legfeljebb megmosolygod. Jól van fiam, ülj le, egyes! Egy
magas végzettséggel bíró ember számára az ilyen ember
szánni való, hiteltelen bolond. Mint a kiugrott szívsebész
prof. vagy a kopasz nőgyógyász. Szóval vannak (vagyunk:)
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néhányan, akik a világ szemében megőrülnek, de valójában
éppen hogy észhez térnek. Ha megtartod Krisztus szavait,
tanításait, akkor ez lesz a részed. Nincs olyan, hogy megal-
kudhatsz a világgal! Ha valóban az Urat követed, akkor
előbb-utóbb a világ ellened fordul, mert nem kompatibilis
a Krisztusi tanokkal. Ha te például teológus vagy és tanítasz
egy intézményben, ha működik a dolog akár nehézségek kö-
zepette is, de működik, diákok, hallgatók tisztelnek, megélsz
a dologból, van némi tekintélyed, ha nem is egy sztárpász-
tori szinten, mint mondjuk a hit gyülekezet vezetőjének, de
mindenképpen elismert vagy, nos ha ez a helyzet, akkor gya-
nakodnod kellene testvér, hogy homok került a gépezetbe.
És bár nem szúrja azokat, de a szemeidbe is jócskán jutott
ebből a homokból. János1�:1�-1�, majd 1�:14 Károli:

„Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb
gyűlölt ti nálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ
szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok

e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket
e világból, azért gyűlöl titeket a világ.”

„Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket,
mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem

e világból vagyok.”

A Biblia, Isten beszéde azt állítja, hogy nem lehetsz jó-
ban egyszerre a világgal is és Istennel is. 1Kor.�:31, Jakab 4:4
Károli:

„És a kik élnek e világgal, mintha nem élnének: mert
elmúlik e világnak ábrázatja.”
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„Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy
a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért

e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.”

A világ bölcsessége pedig 1Kor.3:1�-2� Károli:

„Mert e világ bölcsesége bolondság az Isten előtt. Mert
meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő

csalárdságukban. És ismét: Ismeri az Úr a bölcsek
gondolatait, hogy hiábavalók.”

Mi e világ bölcsessége? Mit tart a világ bölcsességnek
manapság? Igen, a tudományt, legyen az bármilyen és bi-
zony, tetszik vagy nem, ide tartozik a filozófia és a teoló-
gia is. Amiről ma e világ pecsétes papírt állít ki, az kivétel
nélkül ide tartozik testvér! Ez van. 1Kor.3:1� neovulgáta:

„Senki se ámítsa önmagát. Aki közületek
bölcsnek véli magát ezen a világon, legyen

oktalanná, hogy bölcs lehessen.”
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