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„És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr
lészen, és a neve is egy.”

Zakariás 14:9

„Én és az Atya egy vagyunk.”
János 10:30
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Előszó

Kedves Olvasóm!

Nagy szeretettel köszöntelek ismét itt luciferzumban! Je-
len írás lejegyzésével ismét csak óriási fába vágom a fejszém,
hiszen az alább tárgyalt legfőbb témánknál fontosabbat ne-
héz lenne megnevezni az Isten megismerésére irányuló tö-
rekvéseink, utunk során. A luciferzum.hu oldal bemutat-
kozó írásában azt írtam, hogy eddig megszületett írásaim
két részre bontanám. Írtam ezt akkor, amikor napvilágot lá-
tott már több, mint tíz írás. Ám most, amikor születőben
van, érkezik a tizennegyedik könyv, új felismerésre jutottam
e tárgyban is. Bár érzésem szerint jóval régebben, ténysze-
rűen mégis alig több mint négy esztendeje született meg az
első írás, a Luciferzum, avagy Isten hozott a pokolban című
munka. Azóta pedig olyan elképesztő mennyiségű és mi-
nőségű tanításban, élményben és tapasztalatban volt részem,
hogy nehéz lenne ezt racionális módon megmagyarázni. Én
nem is próbálkozom tehát ezzel, hiszen pontosan, szívem-
ből tudom, honnan ered a dolog. Megdöbbentő és egyben
lenyűgöző tapasztalat számomra, olyan emberek beszédét,
tanításait, igemagyarázatait hallgatva, akik akár fél évszá-
zada tanulmányozzák a Bibliát arra kellett rádöbbennem,
hogy számos tekintetben fogalmuk sincs a való helyzetről
és az igazságról! Tudom, ez némelyek szemében több mint
hihetetlenül felfuvalkodott állításnak tűnhet részemről, de
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amit én állítok, az valóban Kősziklára alapozott érvek épí-
tőkövein és építőköveiből áll! Ezek az állítások pedig gyak-
ran a legkevésbé sem vágnak össze azokkal az állításokkal,
amelyeket ezek a nagy tiszteletnek örvendő „bölcsek” gon-
dolnak, állítanak és tanítanak Isten dolgait illetően.Alig né-
hány év alatt olyan meglátásokra jutottam, amelyekről ezek-
nek az embereknek fogalmuk sincs és ha megkérdezem
őket akkor ezeknek az embereknek nincs válasza a kérdé-
seimre. Nem válaszolnak. Némelyik egy-két alkalommal
még igen, de azután soha többet. Tudod, ha kimozdítanak
a komfortzónádból, ha nem úgy érkezik egy kérdés, aho-
gyan megszoktad azt a tisztelőidtől, diákjaidtól, hallgatóid-
tól vagy a gyülekezeted tagjaitól, akkor azonnal nemszere-
tem lesz a dolog. Ha valaki úgy kérdez, hogy érveket kér,
nem elég neki a tekintélyed (tudod te vagy a tanár, a főbe-
szélő főpásztor, a gyülekezet vezetője, stb., nehogy már meg
merje kérdőjelezni bárki is, amit te mondasz), akkor rögtön
nem is lesz már annyira fontos, hogy szóba állj vele. Egészen
világosan azt látom, hogy aki a kereszténység emlőin cse-
peredett fel, az olyan szinten válik agymosottá, hogy sosem
keveredik ki a keresztény dogmák szövevényes indákkal át-
szőtt, feneketlen mocsarából. Erre mondta az Úr a Jelené-
sekben (14:3-4 Károli), hogy

„És énekelnek vala mintegy új éneket a királyiszék előtt, és
a négy lelkes állat előtt és a Vének előtt; és senki meg nem
tanulhatja vala azt az éneket, csak a száz negyvennégy

ezer, a kik áron vétettek meg a földről. Ezek azok,
a kik asszonyokkal nem fertőztették meg magokat; mert

szűzek. Ezek azok, a kik követik a Bárányt, valahová
megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és

a Báránynak zsengéiül”
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A legtöbb igemagyarázó látványosan kerüli a Jelenések
könyvét úgy egészében, de különösen kínosan kerüli ezt az
igeszakaszt.Vajon miért? Mert fogalmuk sincs, hogy miről
van itt szó! Új ének? Meg „asszonyokkal való fertőztetés”,
szüzesség? Jaj, mi a túró ez!? Ezt inkább hagyjuk! Ráadá-
sul mi az, hogy csak száznegyvennégyezer? Ez nagyon-
nagyon kevés, ezt tényleg hagyjuk! Szemforgató módon
kikerülik e szakaszt, ez sosem lesz sláger vasárnap délelőt-
tönként. Vagy csak annyit mondanak, ha muszáj mondani
valamit, hogy ez a száznegyvennégyezer valójában a meg-
számlálhatatlan sokasággal azonos vagy esetleg annak egy
része. Pedig dehogy! Az ige világosan megkülönbözteti ezt
a csoportot a nagy sokaságtól, akik a megszámlálhatatla-
nok. Vannak ezek és vannak azok! A Biblia soha nem jelent
ki konkrét számokat csak úgy hasonlatképpen! Nem, hogy
háromszor is konkrétan ugyanazt! Elmondja háromszor is,
hogy van itt pontosan száznegyvennégyezer a tizenkét
(szellemi) törzsből, fel is sorolja törzsenként, azután pedig,
miután tételesen megszámolta, önmagát meghazudtolva azt
mondja ugyanarról a csoportról, hogy „melyet senki meg
nem számlálhatott”? Dehogy! Világos különbséget tesz te-
hát a tizenkétszer tizenkétezer, a száznegyvennégyezer és
a megszámlálhatatlan, minden nemzetből és ágazatból,
népből és nyelvből való (részben talán keresztény) sokaság
között, akik egyértelműen mások. Van több, nagyon mar-
káns, konkrét kijelentés a külön említett száznegyvenné-
gyezer kapcsán, ami a fehér ruhás szentek megszámlálha-
tatlan sokaságára nem áll. A keresztényekre pedig egészen
bizonyosan nem áll! Miről van szó? Arról, hogy aki valaha
is megfertőződött a nagy parázna katolikus keresztény-
séggel, vagy annak bármely parázna (protestáns) leányával,
a kereszténység bármely más ágával, az legyen bármilyen
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tiszta szívű is, egyrészt elveszítette a szüzességét hiszen
parázna leánnyal közösült akár évtizedekig, másrészt pe-
dig éppen ezért soha az életben nem fogja tudni megta-
nulni az ÚJ DALT! Itt ismét ugyanez helyesen. Jel.14:3-�
Csia szerint:

„Új dalt énekeltek a trón, a négy élőlény és a vének előtt,
és senki sem volt képes megtanulni a dalt, csak a száz-

negyvennégyezer, 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 em-
berek közül Istennek és a Báránynak. Szájukban nem

találtak hazugságot, feddhetetlenek.”

Értjük? Szüzesség és új dal! Szájukban nem találtak ha-
zugságot! Nem az, amit a keresztények énekelgetnek, sza-
valnak! Amit ők szavalnak, az jobbára mind hazugság és
téveszme! Amit ők énekelnek az egy régi dal, amely igen
hamisan szól! Bele is süketültek mind a keresztények. S bár
az „új dal”, amelyről az ige beszél már az övékénél is ré-
gebben felcsendült, de nem hallhatták az emberek sokáig,
hiszen amint a szerzője lelépett a porondról, azonnal belé
fojtották mindazokba, akik akár csak dúdolgatni meré-
szelték. Azután átkomponálták egyre több és több hamis
traktust beleszőve az eredetileg csodás muzsikába. Ez a
borzalmasan szóló hamis kakofónia lett a katolicizmus, és
ennek a förmedvénynek a lebutított, fapados változatai
pedig az egyéb protestáns felekezetek. Hiszen vess csak egy
alapos és józan pillantást a nagy paráznára, a római kato-
likus anyaszentegyházra, amely akár elismered akár nem,
a feje mára minden keresztényeknek! A paptetű pedig a fe-
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jétől bűzlik! Ha a pápa, aki egyértelműen feje a teljes ke-
resztény közösségnek az ökumenikus főhajtás, összeölel-
kezés óta nyíltan is, tehát ha a római pápa pogány és Isten
ellen munkálkodó hatalom, akkor minden követője, min-
den vele egységbe fonódó szervezet a nagy parázna leányai,
a teljes kereszténység is az. Mit mondott Pál örök érvényű
igazságként? 1 Kor.9:13-14 Károli:

„Nem tudjátok-é, hogy a kik a szent dolgokban
munkálkodnak, a szent helyből élnek, és a kik az oltár

körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket?
Ekképen rendelte az Úr is, hogy a kik az evangyéliomot

hirdetik, az evangyéliomból éljenek.”

Ez bizony így van ma is! Akik az oltár körül forgolód-
nak, az oltárral együtt veszik el a részüket is! A kérdés már
csak az, hogy mi ez a rész? Hiszen a katolikusok ezt az igét
nyilván örömmel olvassák, pedig ha tudnák miben része-
sednek a sátán oltárával együtt, nyilván hamar lefagyna ar-
cukról ez a mosoly. Hiszen a következő ige meg is erősíti
rögtön azt, hogy ők nem az evangéliumból élnek! Mert aki
az evangéliumból él az nem lehet tagja a katolikus (vagy
bármely egyéb keresztény) közösségnek, egyháznak, hi-
szen a kettő valójában összeférhetetlen! A Biblia teljes
mértékben ellentmond számos keresztény gyakorlatnak, il-
letve nem említ még csak hasonlókat sem azokhoz! Erre ta-
lálta ki a nagy parázna az úgynevezett „szenthagyomány”
sátántól való emberi kreálmányait, amely a kereszténység
talmudja! Erről részletesen alább. Ezt a keresztény talmu-
dot pedig többé-kevésbé, de az összes keresztény felekezet
átvette és tiszteli.A szentháromság hamis tana, a keresztény
ünnepek, szokások, számos közös pont felfedezhető a ke-
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resztény világban felekezettől függetlenül. Azt kell mond-
jam a legnagyobb határozottsággal, hogy mind szemétre
való kivétel nélkül! 1Kor.10:1�-21 Károli:

„Tekintsétek meg a test szerint való Izráelt! A kik az
áldozatokat eszik, avagy nincsenek-é közösségben az

oltárral? Mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy
hogy a bálványáldozat valami? Sőt, hogy a mit a pogányok

áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem
akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösség-

ben. Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát;
nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának

részesei.”

Kedves katolikusok: finom az ostya? „A kik az áldozato-
kat eszik, avagy nincsenek-é közösségben az oltárral? Mit
mondok tehát?” Mit mondtok tehát? De mint mondtam a
többi felekezet sem különb lényegét tekintve ezektől, hiszen
aki elfogadja a pogány bilogot, beáll a kereszt-bálvány ár-
nyékába, az mind egyazon romlott tőről fakad! Az Úr ezt
a beteg, romlott tőkét pedig kivágja és elégeti, amikor el-
jön az ideje! Térj már végre új felismerésre! Te, aki ke-
resztény vagy, nem csak a muszlim vagy a buddhista! Bi-
zony. Tudod kedves olvasóm, a legszebb „keresztényi”
magatartás az, ha másoknak segítesz. Ha megmented egy
tévelygő lelkét a sátán karmaiból. Kértem ezeket a magu-
kat kereszténynek nevező embereket, hogy ha úgy gon-
dolják nálam van a baj, akkor mentsenek meg engem!
Meghallgatok én szívesen bármilyen érvet, érveljünk csak
a nyugati-keresztény, azon belül is a protestáns kánon
anyagára támaszkodva! Sola scriptura! Mi történt? Nincs
válasz, néma csend. Nos, ez nem valami szép, keresztény-
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hez méltó magatartás, de ők tudják. Nem akarom sorolni
a neveket, jobb ez így, hiszen akikről beszélek nem járul-
tak hozzá a nevük közléséhez (igaz nem is kértem ezt tő-
lük), hát nem közlöm ezeket. Ám az ezzel a magatartással
kapcsolatos tanulság mindenképpen nagyon sokat elárul
számomra. Sokat gondolkodtam azon, hogy menjek-e to-
vább ezen az úton? Hogy keressem-e a kontaktust, a pár-
beszédet ezekkel a keresztény tanítókkal? Sokat gondol-
kodtam azon, hogy fektessek-e energiát bármiféle
népszerűsítő tevékenységbe a luciferzum.hu oldal, vagy
írásaim kapcsán? Azután megkérdeztem ezeket az Úrtól.
Azt a választ kaptam, hogy ez nem az én dolgom, illetve
nem ez az én dolgom! Nekem most az a dolgom, hogy a ka-
pott tartalmat rögzítsem és elérhetővé tegyem, hát ezt te-
szem. Amiért ezt itt felvázoltam, annak oka az, hogy min-
den általam fontosnak vélt információt rögzítsek a
számodra kedves olvasóm! Istennek nyilván van célja az
írásaimmal, különben sosem születtek volna meg, főként
nem ilyen tempóban és tartalommal. Az említett új felis-
merés ezen munkák kapcsán a minőségben bekövetkezett
változásokhoz kapcsolódik. A bemutatkozásban tehát azt
írtam, hogy eddigi munkáim két csoportra, részre bonta-
nám. Az első csoport az első öt írás, a második pedig az ezt
követők. Most ezt módosítanám három csoportra nagyjá-
ból ötös bontásban. Azt látom, hogy minden hatodik írás-
sal egy új fejezet kezdődött a tartalom minősége és a fon-
tossága terén. Ha egy gyenge hasonlattal élnék ennek
lemodellezésére azt mondanám, hogy az első öt írás az ál-
talános vagy elemi iskola, az alapképzés, ahol az ember rá-
döbben a valóságra és rátalál arra az útra, amely az életre
visz. A második csoport vagy szakasz a középiskola, ahol
az út, az irány már nyilvánvaló, ám az ismeretek még hiá-
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nyosak, elsajátításra, megértésre, elmélyítésre várnak. A
harmadik szakasz pedig a felsőoktatás, az, ahol az eddig el-
sajátított ismeretek már a tökéletességre törekszenek, ahol
a gyémánt eléri a legfinomabb csiszolás utáni végső tün-
döklését. Ez a tökélesedés szintje, az, ahol a fontos dolgo-
kat illetően már nem merülhet fel olyan kérdés, amelyre
nincs válasz. Ne érts félre! Ha te a most olvasottakat ismét
felfuvalkodottságnak érzed, akkor bizony a te készüléked-
ben van a hiba, hiszen én az Istennel dicsekszem! Ez a tö-
kéletesség és tündöklés soha nem lesz az enyém, ahogyan
most sem az! Ez kizárólag az Isten fénye és az Ő dicsősége!
Mondom és tartom: ezek az írások nem az én szellemi ter-
mékeim! Én csak egy hálás penna vagyok, egy lúdtoll csu-
pán, aki ugyancsak okul e tartalmak kapcsán. Te és én egy
padban ülünk kedves olvasóm, ha ezeket az írásokat olva-
sod. Minden, ami ebben a világban jóként és haszonként
megnyilvánul, az az Úrtól való, nyilvánuljon meg ez bár-
milyen eszköz által is. Sosem az eszköz a fontos! Hanem a
Forrás! A jó és igaz forrása pedig mindig, minden esetben
kivétel nélkül az Úristen! Minden dicsőség és hála tehát ki-
zárólag Őt illeti meg! Elképesztő, hogy milyen szinten ta-
nít, ha ez a célja.Ahogyan nőnek az ismereteid, annál több
lesz a kérdés benned, annál inkább felismered azt a tényt,
hogy mennyire nem tudsz semmit. Ám amint eljutsz oda,
hogy felbukkan benned egy-egy konkrét kérdés, amint ez
megfogalmazódik benned, azzal együtt éretté válsz a válasz
befogadására is. Ez a dolgok rendje.Akkor leszel képes tö-
kéletes megértésre, ha pontosan képes vagy megfogalmazni
a kérdést amelyre választ vársz. Ha tökéletesen felismered
a problémát akkor fogod csak tudni tökéletesen megoldani
azt. A valódi tudás megszerzése pedig nem könnyű. Nem
adják semmiféle papírért, vizsgákért cserébe, mint olvas-
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hattad előző, Fétis című írásomban ezt is. A valódi tudást
vagy adja az Isten, vagy sosem lesz benne részed. Ezt sem
mi döntjük el. De ha adja, akkor azt okkal adja! Azért adja,
hogy használd, hogy add te is tovább! Erről szól a talentu-
mok példázata, de mint alább látni fogod, még az úrvacsora
is ide kapcsolódik. Bizony. Most, e kis kitérő után vissza fő
témánkhoz! De mi is tehát ez a legfontosabb, legfőbb téma?
Több esetben írtam már azt, hogy „legfontosabb”. Még
többször azt, hogy „nagyon fontos”, egy-egy téma kapcsán.
Ám most úgy látom, hogy valóban elérkeztünk ahhoz a té-
mához, amely tulajdonképpen mindennek a veleje, a lé-
nyege az Evangéliumot kijelentő, az Egyetlen Élő Teremtő
és Örökkévaló Igaz Isten megismerése és követése kapcsán.
Ez a téma pedig nem más, mint a krisztológia.Azaz, – aho-
gyan e világban leginkább ismerik – Jézus Krisztus, az Úr
személyével kapcsolatos kérdések nagyon pontos tisztázása.
Nem véletlen, hogy jómagam is csak most, ennyi tanítás és
tapasztalat birtokában „nyúlok” mélységében ehhez a té-
mához. Olyan súlyos és fontos, olyan jelentőségű téma ez,
amellyel kapcsolatos személyes állásfoglalásán talán min-
den egyes ember üdvössége áll vagy bukik. Nyilván nem
véletlen az sem, hogy jómagam – bár számos alkalommal
szóltam már az Úr személyére vonatkozóan –, de valójában,
mélységében ezidáig nem tettem egyértelmű és konkrét ál-
lásfoglalást jelen téma kapcsán. Ahogyan sokan mások is,
én is igen óvatos voltam e tárgyban, hiszen aki ismeri az Is-
ten szavát, az pontosan tudja, hogy mi a tét itt, különösen
azok számára, akik közönséghez szólnak ismereteiket ter-
jesztve vagy tanítóként, pásztorként tevékenykedve. Ha-
talmas és súlyos felelősség ez, nagyon nem mindegy, hogy
mit tart és mond az ember ezzel kapcsolatban.Ami általá-
nosan elmondható az, hogy ahány ház, annyi vélemény.
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Ház, egyház pedig annyi van, mint égen a csillag. Ráadá-
sul gyakorlatilag mind hamis. Hiszen – mint oly sokszor el-
mondtam ezt is – az Úr nem alapított semmiféle földi egy-
házat, szervezetet, semmiféle világi szerveződésre nem
adta az áldását, különösképpen pedig nem a rómaira, mint
ahogyan azt ők hazudják. Alig, hogy Urunk „kitette innen
a lábát”, alig, hogy eltávozott a földről a mennybe, máris
szakadások támadtak még az apostolok között is, nemhogy
a hívek között. Azóta e helyzet pedig csak fokozódott.
Több már a szakadás, mint az anyag ezen a ruhán. Ahhoz
pedig, hogy valaki világosan lásson nélkülözhetetlen az Úr
útmutatása, persze ennek az útmutatásnak, az igazinak, e
világban ma is igen kevés a hitele, de nyilván így van ez jól.
Az emberek emberekhez, emberi szervezetekhez vonzód-
nak, hamis emberi tanítók, tanítások után futkosnak, ezek
szellemi okádékát habzsolva botorkálnak részegen, de mint
mondtam, ha Istennek ez így megfelel, akkor nyilván ne-
kem is. Én csupán annyit teszek, hogy elmondom ami
eszembe jut, amit gondolok. Ez az én dolgom! Tehát a földi,
világi egyházak. Nézd csak meg, hányan imádják sátán
fattyát, a római-keresztény pápát és az ő hamis egyházát!
Hányan vallják magukat katolikus vagy bármiféle keresz-
ténynek! Nézd csak meg, hány ember tesz magáévá vala-
miféle e világi ideológiát, fogad el valamiféle vallást! Gya-
korlatilag mindenki, hiszen mint mondtam, például az
ateizmus is egy vallás. Hitvallás. Ember és tudományhívő
vallás. Az ateista az emberben és az emberi tudományban
hisz. Leginkább. Úgy vélem, hogy igen kevés az olyan em-
ber e földön, aki nem hisz valakiben vagy valamiben legyen
az bármi. Valamilyen isten, istenek, a tudomány, egy párt
vagy politikus, a háziorvos, egy guru, egy látó, egy bölcs, al-
kohol vagy egyéb drog, teljesen mindegy ezen a szinten, va-
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lamiben, valakiben, ha másban nem hát önmagában min-
denki hisz.Valakit, valamit mindenki követ. Nincs neutrá-
lis földi lét! Minden egyes ember szellemiségét tekintve, így
hitét tekintve is tartozik valahova. Tehát elérkeztünk, elér-
keztem életem talán legfontosabb konkrét állásfoglalásának
megtételéhez immáron másodszor is. Hiszen harmadik
írásom lejegyzésének idején ezt már egyszer megtettem.
Ám akkor, még csak a körvonalakat ismertem fel, a helyes
irányt, éppen csak ráléptem a keskeny útra. Most azonban
az a célom, hogy pontos itinert, útmutatót adjak a kezedbe
e keskeny út járásához kedves olvasóm, ez pedig óriási fe-
lelősség. Ha nem lenne meg bennem az ismerős, illetve
mára oly kedvessé és örömtelivé vált késztetés, sosem mer-
tem volna ezt megtenni. De mára pontosan tudom: nem te-
hetek mást, nincs választásom. A kapott talentumokat,
vagy akár ha csupán csak fél krajcárt is, de kamatoztatnom
kell! Ez nem egy lehetőség, hanem kötelesség. Tehát az
alábbiakban leírom, leírjuk számodra, hogy mit jelent szá-
munkra, kit tisztelünk valójában Urunkban, a Megváltó
Krisztusunkban, akit e világ leginkább Jézus Krisztusként
ismer. Ha olvastad korábbi írásaim, akkor tudod, nem sze-
retem a Jézus nevet használni, hiszen Urunkat valójában
sosem hívták így. Sem a tanítványok, sem Ő önmagát so-
sem nevezte így. A Jézus név egy latinosított változata a
zsidó Jeshua, Jehoshua (Józsué) névnek, amelyet a zsidók
nyilván sosem használtak, hiszen ők héberek voltak, akik
az ó-hébert és/vagy az arámi nyelvet, dialektusokat be-
szélték leginkább, de semmiképpen sem a latint. A Jézus
név engem sajnos leginkább a zeus (szándékosan kisbetű-
vel) – jézeus névre emlékeztet, amitől kiráz a hideg. Nekem,
számomra Krisztus Urunk nem más, mint Isten maga, a
Megváltó Krisztus, az Egyetlen Örökkévaló Teremtő Élő Is-
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ten! Bizony. Nos, itt állást is foglaltam, alább következik az
igei érvelésen és Kősziklán alapuló indoklás. Urunk, Meg-
váltó Krisztusunk személye körül annyi vélemény, állítás,
hazugság látott már napvilágot, hogy gyakorlatilag számba
sem lehet venni ezeket a teljesség igényével. Ami általáno-
san elmondható, hogy nem tudsz olyat kitalálni e tárgyban,
amely fel ne bukkant volna már eddig a történelem során
egyes tanítók, gyülekezetek tanításaiban, hitében. Ennek
okán amit én gondolok, illetve hiszek és tartok Urunkat il-
letően, az sem újdonság, magam is beálltam e tárgyban egy
nézet, illetve egy állítás mögé, amelyet a következőkben
részleteiben kifejtek. Ez tehát az a téma, amely mindennek
a gyökere, hiszen ha az Úrról hibásan gondolkodunk, an-
nak valóban végzetes következményei lehetnek az Ő or-
szágába való bejutásunk szempontjából. A továbbiakban
pedig megvizsgálunk, alaposan szemügyre vesszünk egy
keresztény rítust, szokást, illetve annak megalapozottságát,
hitelességét, az úgynevezett úrvacsoráét, amellyel kapcso-
latban ugyancsak érdekes felismerésre juthatsz kedves ol-
vasóm, ha velem tartasz az alábbiakban. Miért éppen az úr-
vacsorát vizsgáljuk? Azért, mert az alig számba vehető
keresztény ünnepek közül kizárólag ez az egy az, amely a
Biblia, Isten beszéde alapján igazolható és hitelesíthető. Bi-
zony. Majd ugyanennek a fejezetnek a második részében
alaposan megvizsgáljuk az úgynevezett „nyelveken szólás”
jelenségét, témakörét is, hiszen e téren is oly sok, annyi ha-
mis tanítás, hazug gyakorlat él ma a kereszténységben,
hogy az egészen döbbenetes. De szó lesz, beszélünk még
sok egyéb érdekes, némelyek esetében visszataszító, de
szellemi csemege számba menő tartalmakról is az Úr sze-
mélyével kapcsolatban az alábbi lapokon. Nos kedves ol-
vasóm, dióhéjban ennyi lenne az alábbi írás tartalmának
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összefoglalója és úgy vélem, amennyiben ismét velem tar-
tasz gondolataim keskeny útján, úgy sokkal több szívednek
kedves dologban, ismeretben, információban lesz részed,
mint amennyit e szűk kis beharangozó sejtetni enged. Kö-
vess tehát minket itt luciferzumban, tarts velem, velünk Is-
ten országa felé vezető utunkon! Kellemes és még inkább
hasznos időtöltést, jó szórakozást és üdvözítő gondolatokat
kívánva, szeretettel:

Ted.
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Egy az Isten!

Amint a bevezetőben is olvashattad kedves olvasóm,
Urunk, Megváltó Krisztusunk személye körül annyi véle-
mény, különböző állítás és hazugság látott már napvilágot,
hogy gyakorlatilag számba sem lehet venni ezeket a teljes-
ség igényével. Ami általánosan elmondható, hogy nem
tudsz olyat kitalálni e tárgyban, amely fel ne bukkant volna
már eddig a történelem során egyes tanítók, gyülekezetek
tanításaiban, hitében. Az olyan ostobaságokra, mint pél-
dául, hogy ufonauta vagy sosem létezett, kitalált személy
volt Krisztus itt nem vesztegetném a szót. Inkább csak
azokra a véleményekre fordítanék figyelmet, amelyek szá-
mottevő elvi követőt tudhatnak a magukénak, vagy ame-
lyek megpróbálnak értelmes érvelés alapján megállni az
igazság talaján. Következzék most itt egy rövid válogatás
ezekből messze a teljesség igénye nélkül.

„A keresztény apologisták és a 2. és 3. század más egy-
házi atyái, miután elfogadták és megfogalmazták a Logos-
krisztológiát, úgy tekintették az Isten Fiát, mint a legfelsõbb
Isten, az Atya által használt eszközt, hogy létrehozza a te-
remtést. Justin Martyr, Antioch-i Theophilus, Róma Hip-
polytus és Tertullian különösen azt állítják, hogy az Isten
belső logója (Gr. Logos endiathetos, lat. Arány) – ez a sze-
mélytelen isteni ok – született, ahogy Logos kiejtette (Gr.
Logos proforikos, Lat. sermo, verbum), aki emberré válik
a teremtés céljára.Az Encyclopædia Britannica (11. kiadás)
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szerint: „bizonyos keresztények számára a Szentháromság
tanítása ellentmondásosnak tűnik Isten egységével ... ezért
tagadták, és elfogadták Jézus Krisztust, nem megtestesült Is-
tenként, hanem Isten legmagasabb teremtményének akit
minden más előtt teremtett. Ez a nézet a korai egyházban
régóta az ortodox tanítással foglalkozik. Bár a nem-nont-
rinitárius nézet végül eltűnt a korai egyházban, és a trini-
tárius nézet a modern kereszténység ortodox tanításává
vált, a nontrinitárius nézet variációit még mindig tartja egy
kevés keresztény csoport és felekezet. Különböző nézetek
léteznek az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti kapcsolatok
tekintetében.Vannak, akik azt hiszik, hogy Jézus nem Isten,
sem teljesen egyenlő Istennel, hanem Isten alárendelt Fia,
Isten küldötte vagy próféta vagy tökéletes teremtett ember
volt. Az adoptionizmus (2. század) azt állítja, hogy Jézus
emberből istenné vált keresztségével. Az ariizmus – Arius
(AD 2�0 vagy 2��-33�) úgy gondolta, hogy az Isten létező
Fia közvetlenül az Atya által teremtett, és alárendelt volt az
Atya Istenhez képest.Arius álláspontja az volt, hogy a Fiút
először Isten alkotásaiból hozták létre, és az Atya később
mindent teremtett a Fiú által.Arius azt tanította, hogy a vi-
lágegyetem létrehozásakor az Atya volt a végső teremtő, aki
minden anyagot szállít és irányította a tervet, míg a Fiú dol-
gozott az anyagokkal, mindent megtett az Atya ajánlatté-
telében és szolgálatában, [Krisztus] révén minden dolog lét-
rejött „. Az arianizmus a Római Birodalom idejében, főleg
a Visigótákig, domináns nézőpontá vált. Maga Konstantin
is ezt a nézetet vallotta, ezt a keresztséget vette fel. A Sir-
mium harmadik tanácsa 3��-ben volt az arianizmus csú-
csa. A hetedik vallomás (második szirmium vallomás) sze-
rint mind a homoousios (egy anyag), mind a homoiousios
(hasonló anyagból) nem biblikus, és hogy az Atya na-
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gyobb, mint a Fiú (ez a vallomás később Sirmium blas-
femma). Psilantropizmus – Ebioniták (1.-4. század) meg-
figyelték a zsidó törvényt, tagadták a szűz születést és Jé-
zust csak prófétának tekintették. A socinianizmus –
Photinus azt tanította, hogy Jézus a bűntelen Messiás és
megváltó, és Isten egyetlen tökéletes ember fia, de hogy
nem létezett előtti lét. Például János 1:1 verseket értelmez-
nek Isten isteni „tervében”, amely Krisztus születése előtt lé-
tezik. Az unitárius nézet Jézust Isten Jézusaként látja, alá-
rendelt és különvaló az Atyjától. Sok gnosztikus
hagyomány szerint a Krisztus mennyei Aon, de nem egy az
Atyával.” Tehát rövidre fogva Krisztus személye némelyek
szerint egy „szimpla” próféta vagy szent ember, mások sze-
rint félig isten-félig ember és megint mások szerint pedig
kizárólag egyfajta társ-isten volt amikor itt járt a földön.
Egyenlő vagy alárendelt az Atyához képest. Nem egyér-
telmű, hogy Őt is az Atya teremtette vagy mindig is léte-
zett, ahogyan az Atya is. Egyszóval ilyen szempontok sze-
rint vitatkoztak és vitatkoznak az egyes felekezetek hívei
immáron két évezred óta. Most nézzük meg, én mit gon-
dolok és állítok az Úr személye vonatkozásában! Kezdeném
azzal a rövid idézettel, amelyet már több írásomban is be-
mutattam.

„De még érdekesebb, ha megnézzük az első tíz generá-
ció ős pátriárkáinak nevét az ember megteremtése után. Is-
ten itt előre elmondta (!) eleve elrendelés) az evangélium
üzenetét. Ádám (ember), Séth (kijelölt, csere), Énos (ha-
landó), Kénán (szomorúság), Mahalálél (áldott Isten), Já-
red (le fog jönni), Énok (tudó), Metusélah (halála elhozza),
Lámekh (kétségbeesett), Noé (nyugalom). Ez hát az első tíz
generáció neve. Azé az első tíz generációé, akiket Isten
kedvelt, Kain neve nem véletlenül hiányzik és Ábelé sem,
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akit testvére meggyilkolt, így utódok nélkül távozott a vi-
lágból. Tehát az első tíz generáció nevének üzenete vala-
hogy így hangzik: Az ember kijelöltetett halandóságra és
szomorúságra, de az áldott Isten le fog jönni és tudatja,
hogy az Ő halála elhozza a kétségbeesetteknek a nyu-
galmat. Nem semmi. Isten a teremtés előtt tudta már,
hogy mi fog történni. Meg is üzente jó előre.”

Maga az első egyetemesnek elfogadott keresztény zsinat,
a 32�-ben Nicea (Nikaia) -ban megtartott gyűlés is legfő-
képpen azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy Krisztus sze-
mélye csupán hasonló vagy egylényegű az Atyával? Ez volt
a kor legnagyobb krisztológiai-teológiai vitája, amely végső
soron a már feljebb is megismert Arius, és Atanáziusz (ké-
sőbb szent Atanáz) között zajlott, illetve az ő nézeteiket
képviselő két tábor között. Erről egy rövid leírás: „Áriusz
alexandriai pap azt tanította Jézusról, hogy az Isten legki-
válóbb teremtménye, akit még a világ teremtése előtt te-
remtett, de nem Isten, hanem csak Istenhez hasonlóvá lett
ember. Áriusznak számos követője akadt, az ő nézeteit
képviselő tábor egyre jelentősebbé vált, és mivel a császár
ezt érzékelvén a birodalom egységét féltette, ezért össze-
hívta a püspököket a birodalomnak általa alapított és sa-
ját nevéről elnevezett új fővárosa, Konstantinápoly köze-
lében fekvő saját nyaralójába, Nikaiába, hogy döntsék el, mi
az igazság. Egyes források szerint majd 320, mások szerint
2�0 püspök jött össze, akik közül sokan még a testükön vi-
selték az üldöztetés idején elszenvedett kínzások nyomait.
Az öreg pápa, I. Szilveszter nem tudott elmenni, de el-
küldte megbízottját, így lett e zsinat egyetemessé. Az ale-
xandriai pátriárka magával hozta diakónusát, Atanázt. Ő
lett a zsinat lelke. Tüzes beszéde és érvelése nyomán a püs-
pökök egyöntetűen a mellett foglaltak állást, hogy Áriusz
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téved: a Fiú nem hasonló az Atyához, hanem egylényegű
vele. Az irat, amelyben e döntésüket megfogalmazták,
mindmáig megvan. 24� püspök aláírása olvasható rajta,
köztük Myra püspökéé, Miklósé (Mikulás-Télapóé) is.
Megfogalmaztak egy hitvallás-szöveget. A közfelfogással
ellentétben nem az apostoli hitvallást bővítették ki, mert
ez akkor a mai formájában még nem létezett, hanem ke-
resztelések alkalmával addig is használatos szövegeket vet-
tek alapul kidomborítva, hangsúlyozva a Fiúnak az Atyá-
val való egylényegűségét. Ismerős a formula, ami
belekerült: „Isten az Istentől, világosság a világosságtól, va-
lóságos Isten a valóságos Istentől; született, de nem te-
remtmény; az Atyával egylényegű”. Nagy kár, hogy a hit-
vallás végéhez hozzáfűzték, ami a későbbi zsinatokon aztán
általánossá vált, hogy „azokat pedig, akik azt mondják,
hogy … (itt felsorolja a tévesnek minősített mondatokat)
…, azokat a katolikus Egyház kiközösíti.” E keresztény for-
rás által közölt kis leírás jól rámutat arra a tényre, hogy
maga az egész nézetrendszer és a későbbiekben elfogadott
hitvallások hitelessége is nézetem szerint erősen megkér-
dőjelezhető! Miért? Mert ezeken az úgynevezett zsinatokon
kizárólag emberek voltak jelen! Krisztus Maga nem ült
ott és nem nyilvánított véleményt! Persze lehet azt állítani
– számomra megmosolyogtató és álszent módon –, hogy
ezeken jelen volt a szentlélek, azaz Isten szent lelke és az sú-
gott a jelenlévő egyházatyáknak, de nézzünk csak vissza az
Apostolok Cselekedetei 2:2-4-hez (Károli szerint)!

„És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó
szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.

És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle
mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent



23

Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek
adta nékik szólniok.”

Ilyen tehát az, amikor jelen van az Isten szent szelleme!
Ahogyan a zsidók nem kaptak Bemerítő János után soha
többet egyetlen prófétát sem, úgy nem kaptak a kereszté-
nyek soha Isten szent szelleméből sem! Amely szellemből
a keresztények kaptak és folyamatosan kapnak, az minden
csak nem szent... Isten kizárólag ott nyilvánul meg, ahol az
Ő igazsága nyilvánul meg. Kérdezem tehát: bármelyik ke-
resztény zsinaton előfordult-e a fenti igeszakaszban leír-
takhoz hasonló eset? Természetesen nem! Hiszen ha vala-
hol ott van az Isten, akkor ott nincs vita! Egyként beszélnek
az Isten szellemével eltelt emberek, és senki sem vitatkozik
velük! Egyébként pedig maga a nyelveken szólás is nagyon
figyelemre méltó esemény, amelyhez ismét csak elképesztő
mennyiségű hazug pünkösdi, karizmatikus-keresztény ha-
zugság kapcsolódik, erről alább szólok bőséggel ezt meg-
magyarázandó, hiszen most túlságosan eltérítene ben-
nünket jelen témánktól. Tehát azt látjuk, hogy amint a
zsidók nem kaptak Krisztus eljövetele óta prófétát, úgy a
magukat kereszténynek vallók sem kaptak soha egyetlen
zsinatukon és máshol sem olyan bizonyságot, mint amelyet
az apostolok cselekedeteiben megismerhettünk! Az úgy-
nevezett keresztény zsinatok állásfoglalásai kizárólag em-
berektől származnak, így nézetem szerint semmivel sem ér-
nek többet bármiféle egyéb emberi állásfoglalásnál! Ha
valaki arra hivatkozik ezekkel kapcsolatban, hogy ezeket te-
kintélyes egyházatyák, a korok legnagyobb hittudósai fo-
galmazták meg, akkor azt kell mondjam, hogy nagyon
rossz úton jár ami a gondolkodásmódját illeti. Hiszen ez az
ember elfogadván a tekintélyelvűséget emberi tanítókra ha-
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gyatkozik, pedig kizárólag egy tanító van: Krisztus! És egy
tankönyv: a Biblia! Nem pedig hazug földi egyházak vagy
filozófusok emberi tanításai! De vissza a témánkhoz! Va-
lójában nem is a Niceai volt az első zsinat, bár abból a
szempontból igen, hogy valóban ez volt az első keresztény
zsinat. Hiszen a negyvenes évek végén megtartott Jeru-
zsálemi zsinat (Ap.csel.1�.fejezet) nem keresztény zsinat
volt! Itt a nazarénusok (nazaréták) vitatkoztak a zsidókkal,
a szívükben Krisztust követők a szívükben a törvényt és a
zsidó hagyományokat követőkkel. Még az apostolok között
is szakadás támadt nézeteiket tekintve, lásd például Péter
és Pál esetét! Még egyszer mondom: ahol ott van (hat) az
Úr, ott nincs vita! Ott mindenki egységesen meg van
győzve egy pillanat alatt, és egyként hisz egyet! A megosz-
tás, a vita és ellentétek generálása a sátán módszere és
fegyvere. Több, mint figyelemre méltó az az általánosan is-
mert és elfogadott tényállás, mely szerint a szentháromság
dogma valójában Krisztus mennybemenetele után évszá-
zadokkal, a 3�1-es Konstantinápolyi zsinat után került
csak bele a kereszténység dogmarendszerébe. Ne feledjük:
Krisztus után 3�0 év elteltével! Addig hol volt a szentlélek
isten? Mindaddig csupán arról folyt a vita, hogy az Egy az
valójában milyen módon kettő? Az Atyával és a Fiúval,
Krisztussal foglalkozott csupán a keresztény teológia és
krisztológia. Ez pedig éppen az a probléma, amely egy ter-
mészeti ember gondolkodásmódja szerint helyes módon
egyszerűen feldolgozhatatlan. Mivel már maguk az apos-
tolok is – legalábbis a ránk maradt források szerint – úgy
fogalmaztak ahogy, ezért az ezeket a tanításokat megismerő
emberek egyszerűen tényként fogadták el, hogy van egy
Atya és egy van egy Fiú, akik két valóságos létezőként
vannak jelen a teremtésben. Nagyon érdekes megfigyelni
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azt a máig tartó jelenséget ezzel kapcsolatban, hogy ma,
amikor már szentháromságnál tartunk, még mindig senki
sem foglalkozik valójában azzal a tiszta elme számára tart-
hatatlan ellentmondással, hogy a kettő, mi több három
önálló hüposztatisz (személy) az nem lehet egy! Vagy egy
báránybőrbe bújt háromfejű sárkányt képzelnek el, amely-
nek egy testén három fej van, így ugyan három arcú de va-
lóban egy testű lényt kapunk, vagy pedig – és ez az általá-
nos – különálló entitásokként jelenik meg a szentháromság
hívők fejében az Isten. Ha az Atyáról beszélnek, akkor
NEM Krisztusra gondolnak! Ha a szentlélekről beszélnek,
akkor ugyancsak NEM Krisztusra gondolnak! Ez ennek a
hazug dogmának a célja! Hogy ez így legyen. És így is
lett/van. Egy az Isten és nem kettő, különösen pedig nem
három, amint például a katolikusok tanítják. Hiába mond-
ják, hogy egy, amikor konkrétan tanítják azt, hogy három.
Íme az idevonatkozó részletek a katolikus katekizmusból:

„1�. 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.

1�. Mit vallunk meg az apostoli hitvallásban?
Az apostoli hitvallásban megvalljuk, hogy hiszünk a há-
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romszemélyű egy Istenben: az Atyában, a Fiúban és a
Szentlélekben; Teremtőnkben, Megváltónkban és Meg-
szentelőnkben.

2�. Hány Isten van?
Egy Isten van, aki három személy: Atya, Fiú és Szentlé-

lek.
2�. Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szó-

val?
A három isteni személyt egy szóval Szentháromságnak

nevezzük.
4�. Kicsoda Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten egyszülött

Fia, aki értünk emberré lett.
�4. Ki a Szentlélek?
A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, va-

lóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt, akit Jézus Krisz-
tus ígért meg és küldött el Egyházának.”

Most attól tekintsünk el, hogy a Biblia, Isten igéje soha,
sehol, egyetlen alkalommal sem említi a szentháromság fo-
galmát! Ez ismét csak egy szimpla emberi találmány éppen
úgy, mint maga az úgynevezett kereszténység, bár azt már
itt-ott sikeresen becsempészték egyes szent iratok külön-
féle fordításaiba, hiszen a görögben még helyesen a krisz-
tusi szó szerepel ha szerepel egyáltalán, mert több helyen
egyszerűen csak odaköltötte a későbbi fordító a keresztény
szót. Erről bőséggel olvashatsz ezt megelőző munkáimban
pl. a Fétisben. Tehát a katolikusok szerint „egy Isten van,
aki három személy”. Három különböző név alatt három
különböző szereppel.Atya mint teremtő, Fiú mint megváltó
és közbenjáró, valamint szentlélek, mint megszentelő és ta-
nító. Van itt egy kis zavar a fejükben nem igaz? Persze akik
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ezt megfogalmazták, azok pontosan tudták, hogy mit mi-
ért mondanak.A céljuk egyértelműen a több istenben való
hit elterjesztése híveik körében, amint ez az ominózus �4.
pontban konkrétan ki is derül, hiszen abban egyértelműen
színt vallanak amikor végül csak kibökik, hogy mindhárom
személye a szentháromságuknak „valóságos Isten”. Nincs
mese, ezek három valóságos istenről tanítanak. Ha pedig
három valóságos Isten van, akkor az nem lehet sehogyan
sem egy valóságos Isten, szerintem ezt lássuk be! Ezt nem
tagadhatják le, hiszen ők maguk tették ezt közzé és tanít-
ják a mai napig. Mert hogyan értsük azt, hogy „Jézus Krisz-
tus a második isteni személy, Isten egyszülött Fia, aki ér-
tünk emberré lett.” Ha ezt bárki elolvassa vagy hallja, azt
fogja ebből érteni, hogy van az Isten, ÉS van az egyszülött
Fiú, aki értünk emberré lett. Tehát nem az Isten lett értünk
emberré, hanem az Ő egyszülött Fia eszerint a szöveg sze-
rint. Ez tehát eddig minimum két isten, de megfejelik ezt
a számot nekünk még egy személlyel, aki a szentlélek, és
szerintük ugyancsak valóságos isten, a hármasság harma-
dik személye. Ugyanezt tartja az összes református feleke-
zet is, tehát ezek is egyértelmű szellemi örökösei az anya-
egyházuknak, a nagy paráznának, amelyről ugyan egykor
színleg leváltak, ám ez valójában sosem történt meg. A
„genfi pápa” Kálvin azért küldte a halálba Szervét Mihályt,
mert ő hozzám hasonlóan tagadta ezt a fajta szenthárom-
ságot. Élve elégették azt az embert az igazságban való meg-
győződésének megvallása miatt. Őt és még sok millió má-
sikat. Nem bízták Istenre a dolgot. Aki nem kóser, nem
rendszerkonform, azt kínozzuk halálra, vágjuk-fejezzük
le, akasszuk fel, fojtsuk vízbe, törjük kerékbe, süssük meg
elevenen, égessük el! Ez a római-keresztény recept. Igazi
Krisztushoz méltó keresztényi magatartás! És hány kálvi-
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nista-keresztény van ma? A többiről ne is beszéljünk! És
persze teljesen ostobának is nézik az embereket – sajnos
jobbára teljes joggal – amikor szemrebbenés nélkül kije-
lentik, hogy egy a három.Azután ezt hosszan magyarázzák
azt elhitetve a hallgatóságukkal, hogy valójában tényleg há-
romból áll össze az egy. De azért gondosan megkülönböz-
tetik ezt a hármat, mint írtam mind név, mind szerep sze-
rint. Ebben a tálalásban egyszerűen nem alakulhat ki más
kép a hívő fejében, mint a három isten képe, amit ezek a ha-
mis tanítók ezután még nyíltan ki is jelentenek, amikor azt
mondják, hogy mindhárom isteni személy „valóságos is-
ten”! Értelmes embernek itt azonnal meg kellene torpan-
nia és feltennie a kezét, hogy álljon már meg a menet! Ezek
hazudnak! Ehelyett mi történik? Vakarják a fejüket, bölcsen
bólogatnak, hümmögnek, és úgy tesznek, mintha értenék.
Egy idő elteltével pedig meggyőzik önmagukat, hogy va-
lóban értik is, és ők azok, akik helyesen látják mert ők az
értők. Akik pedig ezt nem értik, azok a buták mert a Jóis-
ten ezeknek nem adta meg a megértést. Érted? Őrület,
hogy mi folyik itt! Hallgattam néhány embert, aki már a
lelke mélyén rájött, hogy itt komoly gond van, ez a fajta há-
romságtan nem nagyon állja ki a próbát az Isten szemében,
ezért nagy kínkeservesen megpróbálták valahogyan ma-
gyarázni a dolgot, hogy hát valóban három, de igazából ez
nem is három csak úgy látszik, mintha három lenne, mert
az Isten ugyan tényleg három arcú, de valójában egy. Nos,
ebből ezek sosem jönnek ki amíg erőltetik a hármas sze-
reposztást. Meg kell érteni, hogy ami három, az sosem le-
het egy! Istennek nem három, de végtelen számú arca és tu-
lajdonsága van. Annyi, amennyit Ő akar. Ha ezekből
hármat kiemelünk, azokat nevesítjük és felosztjuk közöttük
a hatásköröket, akkor ezzel a cselekedetünkkel célunk kell,
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hogy legyen! Egy célja lehet annak, aki ezt teszi, ez pedig
nyilvánvalóan az, hogy megtévesztő zavart keltsen a hívek
fejében. „Egy Isten van, aki három személy.” Ez egy értel-
mes ember számára elfogadhatatlan állítás, legyen bár-
mekkora parasztvakítás, szemfényvesztés is mögé téve, és
mondja ezt egy bármilyen szép ruhába öltöztetett, bár-
mekkora tekintélyű ember is. Ez egy szimpla ideológiai
szemfényvesztés, tömény hazugság és nem egyéb! Ez a ha-
mis szentháromságtan tehát az, amely legfőbb alapja a ke-
resztény hitnek ma is.Vannak néhányan, akik már képesek
megérteni legalább azt a tényt, hogy a szentléleknek neve-
zett valami nem lehet egy különálló isten, sem önálló isteni
személy, hiszen a lélek maga az élőlény. Hogyan lehet egy
embert elképzelni például lélek nélkül? Az már csak egy
hulla lenne, egy halott, egy élettelen test. A lélek az, amely
élővé teszi az embert. 1Kor.2:11 Károli: „Mert kicsoda tudja
az emberek közül az emberek dolgait, hanemha az embernek
lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem
ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.” Tehát a szentlélek
(szellem, hiszen a görög itt a πνεῦμα (pneuma) szellem szót
hozza) Pál szerint sem egy külső entitás, hanem az Isten ré-
sze, amely Őbenne van, ahogyan az ember lelke (szelleme)
is az emberben. Ahogyan ezt a meglátását a következő
mondatban meg is erősíti (1.Kor.2:12) „Mi pedig nem e vi-
lágnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy
megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk.”
Az tehát e gondolatmenet alapján viszonylag könnyen
megérthető, hogy a lélek és a test nem választható külön
egymástól, hanem a kettő képez egy egységet. Most jön a
kulcsprobléma, amely jelen írásom legfőbb témája. Hogyan
kapcsolódik az Úr, Megváltó Krisztusunk személye, az,Aki
egykor itt járt a földön, Akit a zsidók megfeszíttettek a ró-
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maiakkal ehhez az Atya-szellem (lélek) egységhez? Hiszen
a Biblia számos helyen úgy számol be Róluk, mintha való-
ban különálló személyek, entitások lennének. Jézus szám-
talanszor beszél az Atyáról az Ő Atyjaként, egyes szám
harmadik személyben beszélve (Ő)róla. Miként lehetséges
ez, ha nem valóban legalább ketten vannak? Ugye azt ol-
vashatjuk a Genezisben például, hogy 1.Móz.1:2� Károli:

„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és
hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég
madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön

csúszó-mászó mindenféle állatokon.”

Itt tehát, azt láthatjuk (az általam ismert Septuaginta sze-
rint is), hogy Isten a ma olvasható szövegek szerint többes
számot használ, tehát elvileg valakihez vagy valakikhez
szól még az ember teremtése előtt. Erről később. De ha e
szerint legalább ketten vannak, akkor mit jelentsenek azok
az igék, ahol úgy nyilatkozik ugyancsak Jézus, hogy Ő és az
Atya egy? János10:30, 1�:22 Károli:

„Én és az Atya egy vagyunk”

„És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik
adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk”

Hiszen ha egy, akkor semmiképpen sem kettő vagy há-
rom, ez nem túl bonyolult. De ha, mint az utóbbi idézetben
is, csak ebben az egy versben is fellelhető a vélt ellent-
mondás, hiszen ha egy, akkor mi az, kinek mondja, hogy „a
dicsőséget, a melyet nékem adtál”? Ez megint elvileg leg-
alább két személyt feltételez, hiszen a szöveg párbeszédnek,
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illetve egyértelműen valaki által valakihez intézett szöveg-
nek hat. Azután ott van az a kis részlet ugyancsak a má-
sodik idézetben, hogy „a miképpen”. Azaz „úgy ahogyan” mi
is egy vagyunk. De ez arra is engedhet következtetni, hogy
mi valamilyen módon nem pedig szó szerint vagyunk
egyek. Nos bevallom, sokáig számomra is igen zavarba
ejtő kérdés volt ez. Amint írtam, azt azonnal értettem, zsi-
geri szinten tudtam, hogy nem lehet igaz a háromság fo-
galma, ezzel a legkisebb problémám sem volt egy pillana-
tig sem szemben azokkal, akik a szentháromság hamis
dogmáján nőttek fel. Rögtön előnybe kerültem az ilyen-
olyan felekezethez tartozó keresztényekkel szemben, hiszen
az én tudatom e tekintetben szűz volt, nem fertőzte meg a
keresztény hazugságok mételye. Magam is sokáig hajlandó
voltam elfogadni – bár éreztem, hogy nem stimmel valami
a dologban – azt a fajta magyarázatot, hogy itt egyfajta szel-
lemi egységről van szó az Atya és a Fiú, Krisztus között.Ám
ezzel együtt is sántított a dolog, a szálka ott volt a köröm
alatt, hiszen azt pontosan értettem mindig, hogy a kettő
sem lehet sehogyan sem egy! De nem ám. Akkor mi az
igazság? Nos, ennyi tanulás, tanítás után értünk el oda,
hogy az Úr elém tárja a megoldást. Hogy kellő értelemmel
és ismerettel bírjak végre ahhoz, hogy megérthessem, fel-
foghassam, különösen pedig – és ez a legfontosabb –, hogy
nyilvánvalóvá váljék számomra a való igazság. Kértem az
Urat, hogy magyarázza el ezt a dolgot, hogy értesse meg ve-
lem pontosan mi a valóság, az igazság, és ez meg is történt.
Mivel ezt tartom életem talán legfontosabb, de minden-
képpen az egyik legfontosabb felismerésének és valódi tu-
dásának, pontosan tudtam azt is, hogy e tanítás és magya-
rázat a legkevésbé sem csak nekem szól. Úgy vélem, hogy
igen sokan vannak azok, akik ugyancsak érzik ezt a prob-
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lémát, de nem találják a megoldást. Akiknek kevés, túl ke-
vés vagy éppen túl sok az, amit a kereszténység hazudik, de
képtelenek túljutni azon a mély árkon, amelyet az ellenség
ásott köréjük, hogy verembe essenek ha menekülni akar-
nak. Nekem hidat épített az Úr e mély árok felett, szeret-
ném hát e hídra fel és e hídon átkísérni mindazokat, akik
jönnének velem. Jöjjön tehát a lényeg, az igazság, amely
megszabadít e borzalmas dogma szellemi mocsarából, ki-
szabadít e sötét szellemi csapdából!

Most, e fejezet elején tehát mindenek előtt tisztázzuk
pontosan a szentháromság fogalmát, hiszen ameddig ezt
nem tettük meg, addig azt sem tisztázhatjuk pontosan,
hogy mit értünk például szentháromságban való hit vagy
annak tagadása alatt. Kijelenthető, hogy amióta a sátán
eme zsinagógája, a katolikus anyaszentegyház létezik, ami-
óta e hamis dogma felbukkant, gyakorlatilag azóta folyik er-
ről a vita. Nem csoda, hiszen az értelmes emberek fejében
mindenképpen össze kell akadjon az egy kontra három el-
lentmondás. Hiszen valóban: hogyan lehet egy ami három
és ami három, az hogyan lesz egy? Ez egy maszatos
trutymó! Sokan nehezen is vették be, ám végül, ilyen-olyan
hazug magyarázatok hatására végül benyelték ezt a förtel-
met is. Néhányan azonban, hozzám hasonlóan felismerve az
igazságot undorodva fordultak és fordulnak el tőle ma is.
Ilyen volt például az említett Szervét Mihály is, akinek ezért
a felismeréséért a „nagytiszteletű” genfi pápa, a „nagy re-
former” Kálvin János aktív közreműködésével máglyán
kellett elevenen elégnie. Persze van azért támpont, hiszen az
írás, a Biblia megmaradt, igaz meglehetősen megtépázott ál-
lapotban. Mint írtam már sok esetben, gyakorlatilag ahány
fordítás, annyi verziója létezik és ezek állítólag mind az Is-
ten beszéde. Fura, hogy ennyiféleképpen beszélt volna az Is-
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ten.Ami bizonyosan igaz az, hogy az eredete, a tő minden-
képpen Istentől való, ám ami az egyes hajtásokat illeti, azok
között már mindenképpen az igét tanulmányozó embernek
kell önállóan különbséget tennie. Ezt pedig kizárólag a szel-
lemi vezetésünk, Isten segítségével tehetjük csak meg. Még
annyit azért hadd tegyek hozzá az alább következőkhöz –
nem a magam védelmében, hanem a korrektség okán –,
hogy meglátásaim valóban az én meglátásaim. Nem kinyi-
latkoztatásnak szánom közlésüket – sosem annak szántam
egy írásom sem – hanem ismeretterjesztésnek! Nem is új-
donságnak, hiszen már jóval előttem is megjelent az álta-
lam is képviselt nézet. Egyszerűen úgy vélem, hogy ez az
egyetlen hihető és logikus magyarázat erre az egyik, ha
nem A legfontosabb kérdésre, amellyel valaha is találkoztam.
Tehát a szent három! Atya, Fiú, Szentlélek. Egy-Atya. Az
Atya fogalma a leginkább egyértelmű a hívők fejében, aho-
gyan ma látom a helyzetet.Atyának tartják a világot teremtő
és megtartó hatalmas, végtelen, mindenhol jelenlévő, min-
dent tudó, mindent ismerő, mindent uraló és mindenek fe-
lett álló LÁTHATATLAN Istent. Bár az Ő státusza a lege-
gyértelműbb a háromságon belül, mégis az embereknek
általában homályos elképzeléseik vannak Őróla.A csillagok
háborújában megismert univerzális, mindent átható erőtől
kezdve a nagy, fehér ruhájú és szakállú, mennyei trónuson
ücsörgő, szigorú és morcos öregúrig bezárólag elképzelik Őt
az emberek. A lényeg az, hogy van egy hatalom, aki/ami
mindent visz, aki láthatatlan, felfoghatatlan és követhetet-
len. Ő tehát az Atyaisten. Kettő- a Fiú. No, itt már kissé bo-
nyolódik a helyzet, mivel Őróla már tudunk valós, vagy va-
lósnak vélt képet alkotni, mivel annyi módon ábrázolták
már Őt az elmúlt kétezer év során, hogy a legtöbb ember aki
hall Róla, képes valamilyen képet felidézni Krisztus szemé-
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lye kapcsán. A legtöbben ha Jézus Krisztusról hallanak,
azonnal a filmekből megismert finom vonású, fehér bőrű,
középhosszú, barna hajú, ápolt szakállú fiatalemberre gon-
dolnak, amint járja a szentföldet tanítványaival, vagy amint
lóg véresen, holtan megfeszítve a kereszten. Kinek mi, de ál-
talában az Ő kapcsán már felbukkan az elmékben egyfajta
konkrét kép. Három- Szentlélek. Itt megint zűr van, mert a
szentléleknek nevezett valami ismét csak láthatatlan. Talán
fehér galambként, talán szélfuvallatként jelenik meg az em-
beri elmékben, de láttam már olyan filmet is, ahol egy ázsiai
nőként ábrázolták. Megjegyzem ugyanitt az Atya egy fekete
nő volt. Ez nem vicc. De legalább Jézust egy napsütötte bőrű,
göndör hajú, szakállas és igen szimpatikus fiatalemberként
jelenítették meg, ismét csak ugyanebben a filmben, ez be-
csületükre legyen mondva, amely ábrázolás pedig nyilván
sokkal közelebb állhat a valósághoz, mint a legismertebb Jé-
zust játszó színészek fizimiskája. Hiszen Krisztus sémita
vérből való volt test szerint, ami minimum sötét, napbar-
nított bőrt, fekete göndör hajat és szakállt feltételez. Ez per-
sze valójában nem számít, csupán érdekességként jegyeztem
meg. Van tehát ez a három isteni szereplő, akik köré elké-
pesztő mennyiségű elméletet, leírást, tanítást magyarázatot
gyártottak az elmúlt két évezred során. E felmérhetetlen és
áttekinthetetlen mennyiségű információ másra sem jó, mint
a káosz megteremtésére a hívek fejében. Mondhatni, sátán
alapos munkát végzett, célt is ért e törekvésével. A legtöbb
hívőnek mára fogalma sincs arról, hogy mi a valóság e té-
ren, még arról sem, hogy Jézus Krisztus ember, Isten, vagy
Istenember volt-e valójában. Krisztus alakja köré annyi
mesét, hazugságot szőttek, hogy az Úr segítsége nélkül tel-
jes lehetetlenség igazságra jutni az Ő vonatkozásában. Le-
gyen bármilyen kitartó is a kutató, egészen bizonyosan el fog
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veszni abban a hazugságtömegben, amely Urunk-Krisztu-
sunk kapcsán eddig felszínre került a világban.Ám azt kell
mondjam, ez nem véletlen mi több, az Úrnak ez nyilván
meg is felel így. Hiszen egyébként nem történhetett volna
meg mindez. Bizony. Tehát általánosságban elmondható,
hogy a hívek fejében van valami kusza, homályos elképze-
lés az isteni személyek vonatkozásában, és ha valamelyikü-
ket mégis mélyebben is érdekelné a dolog, úgy annyi ver-
zióból választhat, hogy ember legyen a talpán aki igazságra
lel. Nagyban nehezíti a kutatást az is, hogy a legtöbb e té-
mával foglalkozó tanító hiteles a szerepében, hiszen őszin-
tén hisz az általa terjesztett téveszmében, mint például a leg-
több keresztény pap, prédikátor esetében is így van ez.
Persze mondhatod, mondhatja bárki, hogy miért éppen
nekem lenne igazam? Jogos! Valóban, miért éppen én tud-
nám jól? Nos, ezt nem, illetve ezt sem én döntöm, döntöt-
tem el. Én úgy általában szinte mindent másképpen látok,
mint az átlagos ismeretekkel bíró emberek, vagy az átlagos
ismeretekkel bíró keresztények. Ha ismered eddigi mun-
káim, meglátásaim, az ad egy jó támpontot a nézeteim hi-
telessége tekintetében, ha azonban nem, hát az esetben ez
is csak egy újabb teória lesz számodra a sok közül. Ha ez az
első írás, ami a kezedbe kerül tőlem ajánlom, hogy ne ez-
zel kezdd, bár az Úr nyilván jobban tudja, hogy mi kerül-
jön eléd és éppen mikor. Legyen meg az Ő akarata! Tehát
folytassuk! Ismét felteszem a kérdést! Hogyan lehet egy az
Isten, ha Krisztus-Urunk és az Atya is valóságos Isten? Nem
beszélve a szent szellemről vagy lélekről...Vagy Krisztus ak-
kor nem lenne Isten, hiszen az Atya nyilván biztosan az?
Nagy a baj itt, de mi kihámozzuk az igazságot ígérem, fel-
téve, hogy velem tartasz az úton. Tehát ha nem akarunk a
blaszfémia bűnébe esni, akkor nem tagadhatjuk meg Krisz-
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tusunk Isten-voltát. Ám akkor megint legalább két iste-
nünk lesz, hiszen amint mondtam, az Atya mindenképpen
és nyilvánvalóan az. Ez az a pont, ahol igen sokan, még a na-
gyon tájékozott és a sátán csapdáit viszonylag jól ismerő ke-
resztény vagy Krisztust követő emberek is elesnek. Itt szo-
kott az következni, hogy rendben, akkor koncentráljunk az
Atyára, hiszen Krisztusról pontosan tudjuk, hogy itt a föl-
dön Ő ember volt, ráadásul Ő is az Atyához imádkozott, fo-
hászkodott, hát így, ezzel csak nem teszünk rosszat... De
igen! Rosszat teszünk! Miért? Mert Krisztus az Út az Igaz-
ság és az Élet! Ő nem azt mondta, hogy az Atya az út az igaz-
ság és az élet, hanem azt, hogy (Jn14:�-� Károli)

„Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet;
senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. Ha

megismertetek volna engem, megismertétek volna az én
Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt.”

Tehát azt mondta, hogy Ő az, Aki az Út az Igazság és az
Élet. Ő az Élet, azaz Isten maga! Mit jelent az pontosan,
hogy„ha megismertetek volna engem, megismertétek volna
az én Atyámat is”? Ez pontosan azt jelenti, hogy a beszélő
és a hivatkozott valaki egy és ugyanaz! Magyarul Jézus itt
is azt állítja, amit a János 10:30-ban, hogy Ő és az Atya egy
és ugyanaz! Hogy Ő AZ ATYA is! Bizony. És azt is mondta
ugyanebben a könyvben, hogy (Jn14:13-14 Károli)

„És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem
azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban Ha valamit

kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.”

Kitől kéritek? Az Atyától! Ha valamit az én nevemben
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kérsz, akkor azt nem tőlem kéred, hanem az én nevemben
valaki mástól. Uram, Krisztus nevére kérlek, tedd meg ne-
kem ezt, ments meg engem, stb.! „És akármit kértek majd
az én nevemben” de kitől? Az Úrtól, akire ti Atyaként gon-
doltok. „És ki cselekszi meg azt? ÉN! Azaz a beszélő Krisz-
tus. Ergo: Ő az Atya-Isten. Bizony. Ez valójában ismét
csak annyira egyértelmű, hogy ha nem lenne sátánnak és
az ő zsinagógájának, a kereszténység képviselőinek ez a su-
mák ködösítése, akkor minden normális ember tisztán ér-
tené a lényeget. Persze mint általában, én ebben az igében
is tisztán érzek egy az itt leírtnál jóval mélyebb megfelelést,
de most maradjunk csak meg ennél, az egyébként igaz és
helyes értelmezésnél, amelyet felvázoltam az imént. Tehát
ha én EGY vagyok valakivel, akkor azonos vagyok azzal és
pont. Az Úr sosem azt mondta, hogy szellemiségünket te-
kintve vagyunk egyek, hanem konkrétan azt mondta, hogy
mi egy vagyunk, tehát egyezést, azonosságot jelentett ki és
ennyi. Nem azt mondta, hogy egyformák vagyunk, hanem
azt, hogy EGY! Ez igen nagy különbség. Én és Ő ugyanaz!
Egy!Egyező! De menjünk tovább! Még mindig ott tartunk,
hogy definiáljuk, határozzuk meg PONTOSAN mit ér-
tünk szentháromság alatt! Ne a papokra hallgassunk, a
különböző prédikátorokra, akik recitálják a saját egyhá-
zuktól, felekezetüktől átvett tanításokat, dogmákat, hanem
törekedjünk arra, hogy mi saját magunk jussunk valami-
féle álláspontra, megértésre e tárgyban. Nem baj az, ha
meghallgatod mások véleményét, hiszen e sorok olvasásá-
val is ezt teszed. Az a baj, ha gondolkodás nélkül, mara-
déktalanul elfogadsz dogmákat! Az bizony nagy baj. Így le-
het becsapni az embereket. Hiszen sokkal kényelmesebb
beleülni a készbe, tekintélyes emberek véleményét integ-
rálni, mint fáradtságos munkával, hosszas szellemi erőfe-
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szítéssel önmagunknak megértésre jutni.Ám nincs más út,
amely az életre vinne téged.A keskeny út nem könnyű.Ami
könnyű, azon sokan járnak. Muszáj még itt, a földi létben
megértésre, mégpedig helyes megértésre jutnunk, hiszen itt
ez a feladat. Szellemi kincseket kell gyűjtenünk, olyanokat,
amelyek végül mennyei kincsekké válnak bennünk. Isten
pedig segítséget nyújt ebben, hiszen nem hagyja elveszni az
Övéit. De mint oly sokszor mondtam, a lépések rád várnak!
Neked kell ezeket megtenni! Persze, ha Isten úgy akarja,
meg is fogod tenni őket, ám jó, ha tisztában vagy azzal is,
hogy útközben mi miért történik. Tehát a szentháromság
pontos fogalma. Hallgattam például egy adventista lel-
készt, aki erről beszélt. Most azt hagyjuk, hogy keresztény,
ettől még lehetnének jó meglátásai neki is. Viszonylag jól
megértette, hogy a szentháromság, bár rendkívül veszélyes
tan és igen vékony jégen próbál haladni aki ebben hisz,
mégis úgy vélte, magyarázható ez a hazug eszme ártal-
matlanul is. E szerint a magyarázat szerint az Isten valóban
egy, a három személye pedig – és itt élesen ellent kell mon-
danunk a katolikus katekizmusból megismert hitvallás-
nak, tanoknak – NEM önálló, különálló, ahogyan a kato-
likus hazugság tanítja „valóságos Isten”, hanem ugyanannak
az EGY Istennek a három különböző megnyilvánulási for-
mája! Szerencsétlen kifejezéssel élve arca vagy még sze-
rencsétlenebbül fogalmazva személye. (Az arculat sokkal
jobb lenne.) Az arc és különösen a személy azért nagyon
rossz megfogalmazása Isten különféle megnyilvánulási for-
máinak, mert a röghöz kötött földi elmék itt azonnal fel-
osztják az Egy Istent. Ha több arc akkor több test, ez van
az emberek fejében, hiszen egy arc egy testhez tartozhat
csak. Különösen így van ez, ha több személyről hallanak.
akkor ez azonnal nyilvánvalósággá válik a tudatukban,
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nem véletlenül fogalmaz így a kereszténység, hiszen a cél
a félrevezetés esetükben. A sunyi, álcázott félrevezetés. Te-
hát ha azt mondjuk, hogy a szentháromság alatt az Egy Is-
ten különböző megnyilvánulásait (arculatait) értjük, akkor ez
nevezhető helyesnek, de én mégis mindenkit óvnék ettől, hi-
szen ez a megfogalmazás a tűzzel játszik! Ráadásul Is-
tennek nyilván nem csak három aspektusa, arculata, meg-
nyilvánulási formája van, hanem jóval több.Annyi, amelyet
mi fel sem foghatunk.Akkor meg miért éppen három? Mi-
ért? Azért, mert ez is egy pogány vallási elem beemelése a
kereszténységbe! Azért éppen három. Ugye ez sem vélet-
len. A pogány vallásokban már Nimród, azaz közvetlenül
az özönvíz utáni idők óta jelen van a szentháromság kul-
tusz. Minden szimbólumban felfedezhető ez. Ezért emel-
ték be a katolikusok a Mária imádatot is a hitrendsze-
rükbe. Apa, anya, gyermek háromság. Atya, Szűzanya,
Istenfiú. Szentlélek, szentek közössége, igazi pogány pant-
heón ez. Ebben a háromszögben botorkálnak részegen a
mai keresztények, mint azt megtekintheted könyvünk bo-
rítóján is. Ezért mondom tehát, hogy igen veszélyes kije-
lentés a szentháromság helyeslése. Hiszen nagyon nehéz
közérthető módon megfogalmazni a valós tartalmat és
szinte bizonyos, hogy a hallgatók valahol félre fogják érteni
a dolgot, ha ezt a fogalmat használod. Hiszen a világ erre
tereli őket minden lehetséges módon. Nem lehet helyesen
és logikusan elmagyarázni azt, hogy ami bármilyen módon
három, az valójában egy! Beemelnék ide néhány idézetet az
általam már többször idézett és nagyra becsült, évszáza-
dokkal előttünk élt svéd tudós, teológus és filozófus Ema-
nuel Swedenborg egyik munkájából, az 1759-ben kiadott
„Az atanáziuszi hitvallásról” az új Jeruzsálem számára
című munkájából. Swedenborg nyelvezete mai szemmel
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nézve talán kissé nehézkes, időnként kifejezetten az, mégis
a következőkben olvasható kijelentései nagyon is egyér-
telműek és igazak. Tehát az idézetek (kiemelések általam
hozzáadva):

„Az Egyház tanítása az, hogy a fenti szakasz az Úr Eljö-
vetelét jelenti. Ezért itt megnyitja az Úr a mennyről és po-
kolról, az ember halál utáni életéről, az Igéről és az utolsó
ítéletről szóló titkokat. Mindezek a dolgok leirattak latin
nyelven, és elküldettek a királyság (Nagy Britannia) min-
den Érsekének, Püspökének és Főnemesének. Egy hang
nem sok – annyi választ sem kaptam. Ez a jele annak,
hogy azok a dolgok, amelyek a mennyre és az Egyházra vo-
natkoznak, nem indították meg őket belsőleg. Azt is meg-
mutatta ez, hogy most van igazán vége az Egyháznak, sőt,
hogy az Egyház valójában már nem létezik. Egyház ott van,
ahol az Urat imádják, és az Igét megvilágosítva olvassák.
Ezek az igazi szövegösszefüggések ennek a kis munkának
a végén láthatók. Mivel csak egy Isteni van, és ez az egy
Isteni önmagával azonos, ez megerősíthető az Igéből, va-
gyis: nem egyenlő (az Úr) az Atyával, hanem ugyanaz
(azonos vele). Mindenki láthatja, hogy teljesen ellent-
mondásos állításokra hivatkoznak, – és számos ilyen van
– pl.: hogy hinni kell azokat a dolgokat, amelyeket sem-
miféle hit nem képes látni és megérteni. De ez a tudatlan-
ság megbocsátható, mert az Ige betű szerinti értelméből
ered, és a lelki értelem ezideig még ismeretlen volt, és azt
sem tudták, hogy ilyen létezik. Ezért most feltárul a lelki ér-
telem, amelyen keresztül megtudhatjuk, miért van az Atya,
Fiú és Szent Lélek nevezet, azaz hogy valójában az Atya je-
lenti az Önmagában Istenit, (Divinum Ipsum, Divine It-
self), a Fiú az Isteni Ember(i)t, (Divinum Humanum) és a
Szent Lélek az Isteni Kiáradást. (Divinum Procedens, – pro-
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ceeding) Senki nem üdvözülhet, aki azt hiszi, hogy há-
rom isten van, hanem csak az, aki egy Istenben hisz. Meg
fogom mutatni az atanáziuszi hitvallásból, miért nem üd-
vözülhet. Ha az Úr Istenijéről úgy gondolkodunk, hogy az
közvetlenül az Ő Emberijében van, (de Divino Domini in
Humano Ipsius) és nem egy másik, Atyának nevezett Iste-
nire gondolunk, akkor a gondolkodás és a hit fogalmai nem
esnek az Úr baljára, s így kívül az Úron, hanem az Úrban
maradnak. Ennek a fogalomnak a felfogásával rögtön ér-
zékeljük, hogy senki sem mehet az Atyához, csak általa, va-
gyis az Ő Isteni Emberijén (per Divinum Humanum Ip-
sius) keresztül.Vizsgáljátok meg magatokat, ti, akik három
személyre gondoltok, hogy amikor az Atyát megnevezitek,
vajon nem egy másik Istenire gondoltok-e, kívül esve az Úr
saját Istenijén?

Látták ott, hogy Isten egy, mégis három személyt téte-
leztek kezdettől fogva. Meg fogom mutatni, milyen óvato-
san tették ezt. Azt is megmutatom: látták azt, hogy a lélek
és a test egy. Látták, hogy az Ő Istenije vette fel az Embe-
rit, és hogy nincs másik Isteni. Ezzel az Istenivel teljesen
ugyanúgy cselekedtek, mint a két másik Istenivel.Az Úr Is-
teni Gondviseléséből eredt, hogy így írtak, nehogy teljesen
eltévelyegjenek az Úrtól, mert akkor senki sem üdvözül-
hetett volna. Különbséget tettek a személyek között, habár
ez nem volt az Igében. Különbséget tettek a három között,
bizonyos szakaszok alapján, mert ők nem értették az Ige
betű szerinti értelmét, sem azt nem tudták, hogy az Ige
minden kis részében lelki jelentés van. Tehát a Háromság,
vagy Hármasság, vagy Hármas Egység az Úrban van. Az
Önmagában Isteni is, akit Atyának hívunk, az Isteni Em-
ber/i is, akit a Fiúnak hívunk, és az Isteni Kiáradás is, (pro-
cedens, proceeding, tevékenység), akit Szent Léleknek hí-
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vunk. Az Atya és a Fiú egyedül az Úr. Azért nevezik Őt
ezeken a módokon, mert a világban egyesült (union) álla-
potban volt. Az Ószövetségben szintén Őt nevezik Jeho-
vának és Izrael Szentjének – ez két név, mégis egyet jelöl:
az Urat. Őt nevezik Jehova Istennek, Őt nevezik Úrnak, ne-
vezik Jehovának és Istennek, továbbá Jehovának és Úrnak,
Seregek Jehovájának (Urának), ide véve azokat a helyeket
is, ahol Jehovának és Izrael Szentjének, és ahol Jehovának
és Istennek nevezik.

Az egész atanáziuszi hitvallás elfogadható, ha tudjuk,
hogy egy, csak egyetlen egy Isteni van, és ha tudjuk, hogy ez
az egyetlen egy Isteni, akit az Úr az Ő Atyjának hív, az Ő Is-
tenije. Továbbá az is elfogadható, az atanáziuszi hitvallással
kifejezéseivel teljesen összhangban, – ahogyan azt Angliá-
ban használják – nevezetesen, hogy ők imádnak egy Há-
romságot az Egységben, és egy Egységet a Háromságban.
Háromságot imádnak az Egységben, vagyis egyben, azaz
egy Személyben, és akkor Egységet imádnak a Háromság-
ban, vagyis egy Személyt, Akiben Hármasság van. Az Urat
nevezik Jehova Úrnak, amint ez látható Ézsaiás 40: 10, �1:
�, �1: 1, és Zsolt 9�: 2, 13, és végig a zsoltárban. Ki tudja fel-
fogni, hogy Maga az Isteni testben, hasonló lehet egy anyá-
tól származó emberihez, amely gyenge? (Ipsum Divinum in
corpore, possit simul esse in humano ex matre) Senki sem
látja, hogy az Isteni, amely Önmagában Élet, készíti az Ő sa-
ját Emberijét Önmaga képére, amely így szintén Isteni?
Ezeket a dolgokat fokozatosan, (egymás után következő
állapotokon keresztül végezte) mivel a kísértéseken ke-
resztül megdicsőítette az Emberijét. Ha ez nem így (történt)
volna, nem lehetne elképzelésünk a megtestesülésről, mivel
az Úr Istenije kívül lenne az Ő Emberijén, és nem azon be-
lül, és így nem lenne egy az Emberivel. Pedig az atanáziu-
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szi hitvallás is azt tanítja, hogy nincs kettő, hanem csak egy
Személy, és hogy úgy egyesültek, mint a lélek és a test. Hogy
lehet tehát gondolni egy emberre, elkülönítve a lelkét és a
testét egymástól, azaz elkülönítve ezeket a gondolkodás fo-
galmaiban? Nem olyan lenne ez, mint egy élet nélküli em-
beri test, vagyis halott?

Azt állítani, hogy a Fiú az Atyától származott (genitus) az
örökkévalóságtól fogva, ez annyira ellentmondásos, (para-
dox) hogy sem emberi értelemmel, sem a harmadik menny
angyalának értelmével nem lehet úgy megvilágosítani, hogy
abból valami felfogható legyen. Ugyanis mit jelent az, hogy
az örökkévalóságtól származni? Továbbá azt is mondják,
hogy a három személy egy tartalom (substance) vagy lényeg
(essence), pedig ők mégis felosztják azt, a jellemzők (attri-
butes, tulajdonságok) szerint. Vagyis azt mondják, hogy az
Atya teremt, a Fiú megvált, a Szent Lélek pedig tanít. Ezek
az Isteni jellemzői. Mivel ezek megosztottak, ebből az kö-
vetkezik, hogy az igazi tartalom és lényeg, amelyet ők egy-
nek neveznek, megosztott az elkülönült jellemzők, a hármas
lényeg között. (in essentias trinas)

Ezeket a dolgokat előrehoztam, hogy legyen valami fo-
galmunk az Isteni Emberről, Aki az Atyától lett, és ez fel-
fogható legyen – nevezetesen, hogy az Isteni felöltözte
magára az Emberit, az Isteni rendet követve az elsőtől az
utolsóig. Ezért Benne volt az Isteni rend, következésképp
így betölt mindent, vagyis mindenhol mindig jelen van.
Hogy az Úr egyedül az Isteni Igazság, vagy hogy az Úr a
Szent Lélek, avagy az Igazság Lelke, nyilvánvaló azokból a
szakaszokból, ahol azt mondja az (ige), hogy Tőle (ab
Ipso) van a Szent Lélek, vagy hogy a Szent Lélek az Isteni
Igazság, miként Jánosnál: �: 39 és máshol. Hogy az Emberi
(tkp.) az Isteni, meglátható Ézsaiásnál: A szűz fiat szűl, aki-



44

nek neve: velünk az Isten. (�: 14,1�,) és máshol.: Egy fiú,
egy gyermek fog születni, akinek neve Isten lesz, és Örök-
kévalóság Atyja. (9: �) És ismét mondja: Dávidtól fog
származni, akit Jehovának neveznek, a mi megigazitónk-
nak. (igazságunknak) (Jer 23: �,�, 33: 1�,1�) Ezekben és
más szakaszokban az Úrról van szó, mint Emberről, akit
ezért Istennek, örökkévalóság Atyjának, Jehovának ne-
veznek.

Ezzel (a hitvallással) teljesen egyetérthetünk, ha egyet-
len egy Istent ismerünk el úgy, hogy nem három személyre
gondolunk az atanáziuszi hitvallást olvasva, és nem en-
gedjük meg, hogy valami más elképzelés bejuthasson (gon-
dolkodásunkba), ekkor teljes egyetértés valósul meg. 1)
Senki nem tagadhatja, hogy az Isteni, amely felöltözte az
Emberit, az Ő Istenije volt, így tehát Maga az Úr Istenije
szenvedett, megszületvén. Ebből következik, hogy ez az Is-
teni az, akiről Máté és Lukács írt. Ez az Isteni volt az, aki-
től Ő származott, és ez Ő Maga volt, és nem volt másik ezt
megelőzően, akit Atyának nevez(het)ett volna, hanem az
igazi Istenit nevezte Ő Atyának. Ez szintén megerősithető
az Igéből, miként az Ótestamentumban is áll, hogy Fiú
születik, akinek neve Isten lesz, az Örökkévalóság Atyja, az
Isten miközöttünk, az Itélet Jehovája. Ezek a nevek az Úr
Emberijére vonatkoznak, mert azt mondták, hogy így fog-
ják nevezni a Fiút (Ézs 9: �). És másutt is, különösen rész-
letesen a Jelenések könyvében, ahol ilyen dolgokat mon-
danak az Ember Fiáról, amely név szintén az Úr Isteni
Emberijét jelenti.

Fontold meg Olvasóm, milyen fogalmad, elképzelésed
van egy örökkévalóságtól született Fiúról? Nem olyan fo-
galom ez, amely önmagát rögtön szétoszlatja, s ezért sem-
mivé válik? És amikor semmi fogalom nincs, csak puszta
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hang (szó), aminek a gondolathoz semmi köze nincs: gon-
dolható-e így az Isten? Nem így gondolkodsz Istenről? De
ha abból a fogalomból gondolkodsz, amelyet az előbb meg-
adtam, akkor érthető fogalomhoz jutsz, amely az egyedül
lehetséges hit.

Egy Isten van, és nem szükséges mondani Atanáziusszal,
hogy mégis mindegyik személy Isten, és hogy csak a Ke-
resztyén hitet követve kell azt mondani, hogy Ő egy Isten,
mert ebből az tűnik ki, hogy mégis három Isten van, de
csak egyet szabad mondani. (A. C. Mennyei titkok 10�21:
Azoknak, akik az Isteni tekintetében egy három Személyű
elképzelésben vannak, nincs semmi fogalmuk az egy Is-
tenről. Ha ők azt mondják a szájukkal, hogy egy, ők mégis
háromra gondolnak. De azok, akik az Isteni tekintetében
olyan elképzelést bírnak, hogy hármasság van egy sze-
mélyben, azoknak valóban van egy elképzelésük az egy Is-
tenről, és mondhatják, hogy ‘egy Isten’, és ugyanakkor ‘egy
Istenre’ is gondolnak.)

Akkor azt is megértjük, hogy az Igében minden az Úr-
ról szól, mivel hogy az Atya és Ő egy, vagyis az Atya
Őbenne van és Ő az Atyában, amint ez így áll sok más sza-
kaszban is.

Az Úr volt az örökkévalóságtól az Isteni Kiáradás, s így
az Isteni Ember. Hogy ez volt az Isteni Ember, nyilvánvaló
azokból a szakaszokból, ahol leírva van, hogy az Atyát
senki nem látta, sem nem hallotta, csak a Fiú. Az Úr
mondta, hogy Ő az Atyával lesz, mint az az örökkévaló-
ságtól fogva volt. És mivel Ő Maga volt a világban az Isteni
Igazság, amely az Isteni Kiáradás, ezért világos, mi az Isten
Fia az örökkévalóságtól, és mi az Isteni Fia az időben szü-
letve. Az, hogy az Úr az Atya, megmutatható az Igéből. Őt
nevezik „Örökkévalóság Atyjának”, „Jehovának”, „az Atya
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egyetlenének”.„Ő az Atyában és az Atya Őbenne”. (Jn 14:11)
Az Atya nem lehet más Emberiben, csak abban, amelyik
Belőle van, így az Ő Saját Emberijében. Az Úr a saját Iste-
nijét érti az „Atya” nevezet alatt, aki (ezért) felöltözte az
Emberit; ez olyan, mint az Ő lelke a testében. Ugyanis
nem érthető meg az Atya, mint első személy. Ebben az eset-
ben két atya lenne. Az Isteni nem lehet más testben, mint
a Sajátjában, így annak Isteninek kell lennie.

Előre tudott volt, hogy az ‘egyedül hit által’ tételt helye-
zik majd az Egyház közepébe, mintha az lenne az Egyház
lényege, s amely tantétel az egyedüli Úrban való hittel
nincs összhangban.

Továbbá mondatott, hogy ma nemzettelek téged, és hogy
az Úr nála volt, a világ megalapítása előtt. Dánielnél az áll,
hogy Ő volt az ember Fia is, és hogy az Úr Emberré lett, és
akkor neveztetett Isten Fiának Lukácsnál, ott ugyanis azt
mondja, hogy az Ige testté lett. Ebből látható, hogy egy és
ugyanaz az Isten volt.

Itt sok szakaszt idézhetnék, ahol az Atyát és a Fiút is
megnevezik, és megmutathatnám, hogy ezek mindkét ér-
telemben igazak, ha a (helyes) tanításból nézzük őket, kü-
lönben a betű szerinti értelemben meghamisítódnak.”

Nos ennyi lenne a néhány kiemelt idézet, amelyekhez
hozzátenném, hogy az egész munkából végül kitűnik, mi-
szerint Swedenborg sem ért egyet Atanáziusszal, hiszen el-
mondása szerint végül maga Atanáziusz is beleesett a há-
rom valóságos isten elfogadásának hibájába, amely
nyilvánvaló tévedés. Most pedig vizsgáljuk meg azokat az
úgynevezett érveket, amelyekre a szentháromságot tanító
keresztény emberek hivatkoznak! Mindenek előtt – ez a
kedvencük – a már említett 1Mózes1:2�-ot vegyük szem-
ügyre, amelyben azt olvashatjuk, hogy
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„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és
hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég
madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön

csúszó-mászó mindenféle állatokon.”

Na már most! Először nem akartam nyelvészkedni, hiszen
nem vagyok az, de ismét történt egy kis közjáték. Leírtam azt,
ami majd alább következik és haladtam tovább. Azaz ha-
ladtam volna, de megfájdult a fejem. Egyébként gyakorlati-
lag sosem fáj a fejem. Régebben, ha írnom kellett, ez időn-
ként előfordult, amíg csak el nem kezdtem a munkát. Ez
most ismét éppen ilyen fejfájás volt.Visszakanyarodtam te-
hát az 1Mózes1:2�-hoz, annak is a Septuaginta verziójához
és a fejfájás azonnal megszűnt amint ismét munkához láttam.
Tehát nincs mese, nyelvészkedek. A görög szöveg így fest,
hátha te kedves olvasóm bírod a nyelvet:

„καὶ εἶπεν ὁ θεός Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα
ἡμετέραν καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων
τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν

κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν
ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς.”

Károli szerint tehát: „És monda Isten: Teremtsünk embert
a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger
halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön,
és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.” A „teremt-
sünk” szónál a görögben a „Ποιήσωμεν” szót találjuk. Ez a
szó a szótár (katolikusok által mellékelt szószedet) szerint
azt jelenti, hogy „alkossunk”.A szótő itt a ποιέω vagy ποιῶ
szavak, amelyek ugyancsak a szószedet szerint a követke-
zőket jelentik: tesz, csinál, alkot. Az „alkossunk” szót egye-



4�

dül a zsidók használták ebben az igében, de ők is többes
számban. Ezzel együtt tehát a vers eleje a Károli és a többi
verzió szerint az egy zsidó kivételével a következő: „És
monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre...”Az on-
line fordító ezzel szemben ezt hozza: És mondta az Isten:
mi vagyunk férfi szerint kép”. Érdekes. Mondjuk az online
fordító hoz még egy-két cifraságot később is, de tény, hogy
az is, az eltérő értelmezés ellenére is többes számot használ.
De ne variáljunk, ha nem vagyunk szakemberek, akkor
most fogadjuk el a nyelvet elvileg bíró, tudós fordítók szak-
mai felkészültségét! E szerint tehát meg kell hajolnunk az
előtt, hogy az egész 31 versre felosztott könyvben egyedül
az ember megalkotásakor, illetve ennek a tervnek a ki-
nyilvánításakor Isten valamiért többes számban szól. Hadd
jegyezzem meg tehát, hogy az a helyzet, amikor Isten igéje
többes számot használ, mindössze néhány alkalommal for-
dul elő az igében. Míg az, amikor egyes számban beszél Ön-
maga tekintetében teljesen általános. Ha már az 1Mózes1-
nél tartunk, csak itt, ebben az egy könyvben, a versek
tekintetében ez az arány éppen harminc az egyhez. Erre mi
történik? A jó keresztény tanítók kiemelik ezt az egyet ál-
lításuk igazolására, a többiről pedig nem szólnak egy árva
szót sem. Szokásuk szerint. Elgondolkodtatónak tartom,
hogy az 1:2�-ba miképpen kerültek bele, és éppen csak oda
a többes számú alakok. Ha ott igen, akkor a többi harminc
esetben miért nem? Ráadásul az 1Móz.1:2�-ben, rögtön az
1:2�-ban olvasható „teremtsünk” után az olvasható minden
verzióban ideértve a zsidót is, hogy

„Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten
képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.”
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Felszólítja Isten „magukat”, hogy teremtsenek embert a
„mi képünkre és hasonlatosságunkra” majd ennek ellent-
mondva egyedül megteremti Ádámot és később Évát is?
Hiszen az ige azt mondja, hogy „teremté, teremté, te-
remté”! Háromszor is megerősítve olvashatjuk azt csak az
1:2�-ben, hogy „teremté” (megteremtette) az Ő képére és
nem pedig azt, hogy teremtették őket az ő képükre. Miért
erősebb ige a szentháromsághívők szerint az 1Mózes1:2�
mint az 1:2�? Persze itt is lehet azt mondani, hogy az 1:2�
témánkhoz kapcsolódó lényege nem az, hogy mondjuk
hárman teremtsenek, hanem az, hogy Isten eszerint vala-
kihez vagy valakikhez szólt. De ha a felhívása az – mon-
danám én erre –, hogy „teremtsünk”, akkor végül miért
egyedül teszi ezt meg? Hiszen a többi ige, így az 1:2� is
egyértelművé teszi az egyedül teremtés tényét! Ez nyil-
vánvaló. Nem a vita kedvéért, hiszen az nem kenyerem, de
ha már ez az egy ige többes alakot használ, mi pedig ra-
gaszkodunk is ehhez, akkor esetleg érdemes elgondolkodni
az úgynevezett „királyi többes” felmerüléséről. Ugye, ami-
kor egy ember azt mondja önmagát buzdítva, hogy„no, lás-
sunk végre hozzá a dologhoz”, abba sem magyaráznám
bele, hogy önmaga esetében legalább két esetleg három sze-
mélyre gondol azért használ többes számot. És mi történik
ezek után? Elvégzi, elvégezte a dolgot. Nem elvégzik, elvé-
gezték. Pedig akként buzdította magát, hogy „lássunk
hozzá”.A tényeket vizsgálva tehát azt látjuk, hogy ezt az egy
verset kivéve, mindenhol egyes számban teremt, cselekszik
az Úr. Az 1:2�-ban: „És megáldá Isten őket, és monda né-
kik Isten:”. Megáldá, monda. Nem pedig megáldották és
mondták.Azt is megemlíthetném, hogy a sokat emlegetett
1:2� előtt, az 1Mózes1:2�-ben is egyes számban teremt az
Úr: „Teremté tehát Isten...”, de ez igaz és elmondható a tel-
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jes könyvre mint írtam, az egy 1:2�.-ban olvasható „te-
remtsünk, mi képünkre, hasonlatosságunkra” kivételével.
Furcsa... Tehát a Biblia szerint így néz ki a teremtés: 1Mó-
zes1:1 Károli:

„Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.”

Majd: „És monda Isten, És látá Isten, És nevezé Isten,
És monda Isten, Teremté tehát Isten, És nevezé Isten, És
látá Isten, És monda Isten, És nevezé Isten, És helyezteté
Isten”, soroljam még? Ugye nem szükséges? Kizárólag egyes
számban, egyedül teremtett az Isten! De, hogy ezt a buta,
háromságpárti érvelést végleg elintézzük, következzék a
könyvet záró, vagyis az addig történteket összefoglaló ige,
az 1Mózes1:31 Károli szerint:

„És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen
jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.”

Tehát nem látták Istenék, hogy minden amit teremtettek
igen jó, hanem (Ő) LÁTÁ, hogy MINDEN amit TEREM-
TETT vala, ímé igen jó! Még egyszer felhívnám tehát a fi-
gyelmed kedves olvasóm arra a nem elhanyagolható tényre,
hogy ebben az egy könyvben (1Mózes1) egyetlen versben
olvasható csupán a többes, harminc versben pedig az egyes
számra utaló kifejezések esetenként többször is, de a szent-
háromságot tanítók csupán azt az egy (2�.) verset veszik fi-
gyelembe érvelés esetén, amely az ő teóriájukkal össze-
hozható. A többit, az elsöprő többséget sem előtte sem
utána miért nem? Talán tudják, hogy a hallgatóik úgysem
olvassák el soha ezt a könyvet sem, nemhogy még gon-
dolkodnának is rajta. De lépjünk tovább! Még mindig a Ge-
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nezis első könyvénél maradva szeretnék még egy megje-
gyezéssel élni egy napjainkban egyre komolyabbá váló do-
loggal kapcsolatban. Ennek apropója az említett 1Mó-
zes1:2�, ahol ma azt olvashatjuk (a zsidók szerint is), hogy
„Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére
teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.”

Mi ezzel a baj? Talán hallottál már az úgynevezett Gen-
der-elméletről kedves olvasóm! Ennek alapjait – bár a
„gender” szót sosem említette – egy feminista filozófus-
írónő, a francia Simone de Beauvoir fektette le 1949-ben.
Az elmélet lényeges eleme, hogy a női és férfi sztereotípiák
nem alapozhatók meg a biológiával, ahogyan a nemi sze-
repekre való determináció sem igazolható a testi felépítés
által: ha empirikusan, azaz a tapasztalat szintjén adott eset-
ben beigazolódik közülük néhány, annak hátterében nem
biológiai meghatározottság, hanem a nemiséggel kapcso-
latos normák elsajátítása, internalizálása áll. Magyarul de
Beauvoir meglátása szerint azért mert ilyen vagy olyan test-
tel születtél, azért még egyáltalán nem biztos, hogy az is
vagy aminek látszol. Ugye? Érezzük a szándékot? Ennek az
elméletnek is az a szerepe, ami a hagyományos családmo-
dell felszámolása esetén, a szexuális forradalom esetén, a
női emancipáció esetén is megfigyelhető törekvés volt.
Számoljuk fel a Bibliai, vagyis az Isten által lefektetett alap-
normákat! Ma ott tartunk, hogy – idézek egy 201�-es új-
ságcikkből, amely címe:„A gender az úr a svéd egyházban”.
Tehát az idézet:„Három évtized után frissítette egyházi sza-
bályzatát a svéd lutheránus egyház. Svédország hivatalos
egyháza (Svenska Kyrkan) szerint, Istent mostantól nem ja-
vallott Úrnak szólítani, és a hímnemű személyes névmást
is ejteni kell, mert ezek a férfijelleget erősítik, és nem tesz-
nek eleget a gendersemlegesség követelményének. A vál-
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toztatás az istentisztelet szövegét és az énekeket is érinti.”
A következő hír máshonnan ugyanez év decemberéből:
„Németország,Ausztria, Luxembourg,Vaduz és Strasbourg
püspökkari konferenciái megrendelték a Biblia új fordítá-
sát. Az új verzió azonnal érvényes a megnevezett német
nyelvterületen.Az immár „gondosabb” és „fairebb” módon
kezeli a nemeket. Már nincs Ádám. A „fiak”„gyerekek”. Az
Isten már nem Isten, hanem a nem-semleges (németül:
„geschlechtsneutral”) JHWH (héber ejtése: „Jahveh”).A
bűnbeesés – almával és kígyóval – férfi nélkül történik. Is-
ten nem „Ádámot”, hanem az „embert” („Mensch”) keresi.
„Az ember és felesége, Éva” – áll a szövegben „Ádám és Éva”
helyett. Csakhogy ez öngól, írja a cikk. „Szóval akkor Éva
nem ember?” – kérdi. Már van egy női apostol is. Neve „Ju-
nia” és ez Jézust számos kalandra kíséri.” Erre megy a vi-
lág és a világi egyházak.Arról pedig, hogy lassan divat lesz
bu..ööö...homoszexuálisnak lenni, hiszen létezik, mi több,
igazi fesztivál, világmozgalom mára például a pride, arról
már ne is beszéljünk! „Véletlenül” éppen az Izraeli a leg-
nagyobb rendszerint. A Tel Avivban megrendezett pride-
on évről évre több százezren vesznek részt (!) Idézem egy
HVG (2011. május 30.) cikk címét:„Tel Aviv: ahol nem csak
a tengerpart homokos.” Ezek az egyre erősebb trendek a vi-
lágban. Tisztán megfigyelhető, hogy minden amit a Szent-
írás tanít egyre gyengül, és minden amit elítél, egyre erő-
södik a világban. Tehát a gender: akik ezt terjesztik mire
hivatkoznak? Például az említett 1Mózes1:2�-re, ahol ők azt
olvassák ki a sorokból, hogy „Isten képére teremté őt, fér-
fivá és asszonnyá teremté őket”. No! Ugye azt itt mi már
pontosan látjuk, hogy „teremté” vagy alkotta, de minden-
képpen egy személyben. Ez idáig rendben is van. De mi az,
hogy „Isten képére, férfivá és asszonnyá”??? Nos, nem akar-
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nék vitatkozni az ige eme verziójával, de mégis megte-
szem! A magam részéről sokkal helyesebbnek érzem, érez-
ném, ha a „férfivá” szó után pont kerülne. Ez pedig egyál-
talán nem férfisovinizmus, hiszen egyébként is azt olvassuk
a mai verziók szerint is, hogy „Teremté tehát az Isten az em-
bert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá...” Tehát
„teremté ŐT” és nem pedig őket... Ráadásul azt is ponto-
san ismerjük, hogy amikor az ember teremtése felmerült,
akkor az Úr kizárólag a férfit, azaz Ádámot teremtette meg.
1Mózes2:� Károli:

„És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából,
és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az

ember élő lélekké.”

Tehát: „formálta (őt)” nem pedig formálták (őket)! „Az
embert” nem pedig az embert és az asszonyt! Lőn az em-
ber és ekkor még sehol sem lőn az asszony... Mert, hogy az
asszony az emberből lőn később, és nem az Istenből.Az Is-
ten képe a férfi! 1Kor.11:� Károli:

„Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Is-
tennek képe és dicsősége; de az asszony a férfiú dicsősége.”

1Mózes2:23 Károli:

„És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és
testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert

emberből vétetett.”

Meg tudom érteni, hogy ezek az igék egyes emancipált
feministáknál kiverik a biztosítékot, de ha tetszik-ha nem,
ezek állnak az Isten beszédében! Itt szeretném felhívni a
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figyelmet arra a nem elhanyagolható tényre, hogy Krisz-
tus Urunk is határozottan férfitestben volt jelen itt e föl-
dön és nem máshogy! Ezért mondja Pál az 1Kor.11:3-ban
és a 11:�-9-ben, hogy

„Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje
a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak

feje pedig az Isten.”
„Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony
a férfiúból Mert nem is a férfiú teremtetett az asszonyért,

hanem az asszony a férfiúért.”

Erről itt ennyit! Most nézzük tovább a szentháromság-
tan terjesztőinek következő érveit! Ha a férfiú Isten képe
(teremtsünk embert a mi képünkre, mivel ő az Istennek
képe) akkor a férfiú is háromarcú lenne? Esetleg kettő
vagy egy? Az, hogy a férfiban van lélek, nem jelenti azt,
hogy a test és a lélek külön entitás, hüposztatisz lenne, hi-
szen bár mindkettő adott e földi létben, mégis a kettő csak
együtt képes létezni, tehát nincs egy valóságos test-ember
és egy valóságos lélek-ember, hanem a kettő egy szerves
egészt alkot! Azt mondja az 1Móz.1:2�-ban az ige, hogy „és
uralkodjék” nem pedig azt, hogy uralkodjanak, hiszen ha
Isten három az egyben mint a nescafe – amint magyaráz-
zák –, akkor az embernek is ehhez kellene igazodnia. Ha
egy háromarcú, három személyű isten képére lett teremtve,
akkor neki is ilyennek kellene lennie, de az ember sem
ilyen. Még ebben az igében is azt olvashatjuk, hogy Isten
egy egységként említi az embert, az Ő képére alkotott te-
remtményét! Tehát uralkodjék és nem pedig uralkodjanak!
Ugyancsak egy adventista lelkésztől vagy prédikátortól
hallottam a szentháromság mellett való érvelése során,
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hogy (nyilván úgy emlékezett, persze rosszul, de a hallga-
tósága vajon otthon ellenőrizte-e az állítását?) az özönvíz
előtt Isten azt mondja: nem jó az, hogy a mi lelkünk örökké
az emberben maradjon. Hát ami ezt illeti, ezt éppen ala-
posan benézte, hiszen ez egy igen jó érv éppen az én állí-
tásom alátámasztására. Mivelhogy az ige, konkrétan az
1Mózes�:3 a következőképpen fest a Károli, majd a zsidó,
de az összes többi írás szerint is:

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

esztendő.”

„De mondta az Örökkévaló: Ne maradjon szellemem az
emberben örökké, mivel ő test is; azért legyenek napjai

százhúsz év.”

Kedves szent szellem! Légy oly kedves, és ne maradj
már örökké az emberben! Én mondom ezt a kollégád/fő-
nököd, a szentháromság első személye neked, aki „a szent-
háromság harmadik személye, valóságos isten” vagy az
anyaszentegyház szerint! Ugye nem ez áll az igében? De
még csak az sem, hogy a „mi lelkünk, szellemünk”, hanem
az áll ott, hogy az „ÉN lelkem vagy szellemem”. Persze le-
het, hogy az ő Bibliája mást hoz, ezen már meg sem le-
pődnék, ami azt illeti. De félretéve a tréfát ha összehason-
lítod az iménti idézet a Károli és a zsidók szerint helyes
formáját, feltűnhet egy igen érdekes „kis” különbség! Nem
a lélek/szellem ellentétre gondolok, hiszen az általános a
Károli vonatkozásában. Észrevetted? A zsidók azt írják,
hogy ne maradjon a szellemem az emberben örökké, mi-
vel ő test IS! Hoppá! Károli szerint ugyanez úgy szól, hogy
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„mivel ő test.” Lássuk be, nem mindegy. A keresztény for-
dítások itt a Károlival értenek egyet az egy King James ki-
vételével, amely (ha jól értelmezem) ugyancsak hozza az
„is” (also-szintén,is) szót a zsidóval összhangban: „for that
he also [is] flesh”. Nézetem szerint ez úgy helyes, hogy
„hús (test) is.” Persze valamiért ők is odabiggyesztették az
(is-van) létigét utólag zárójelben. Az eredeti verzióban ez
nyilván úgy szerepelt, hogy „for that he also flesh”. Hm. Eh-
hez képest például a Magyar Biblia Társulat odáig megy,
hogy hangsúlyozza az ezzel kifejezetten ellenkező állítást.
Náluk így fest e szakasz: „Akkor ezt mondta az ÚR: Ne ma-
radjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test! Legyen
az életkora százhúsz esztendő!” Hm! Már megint mi ez a do-
log? Miért fontos annyira a keresztényeknek az, hogy „csak
test” legyen? A Septuaginta szövege mindenesetre őket
igazolja, abban nem találtam az „is” szóra való utalást vagy
magát a szót. Igaz a „csak” szónak sincs nyoma sem a gö-
rög szövegben, pedig a keresztények a zsidókkal ellentét-
ben abból fordítottak. Én a magam részéről itt egyértel-
műen a zsidó szöveggel értek egyet, hiszen az tiszta sor és
nyilvánvaló, hogy az ember nem „csak test”. De haladjunk
tovább! A következő – nézetem szerint a már-már valóban
vicc kategóriát súroló – érvelést több ízben hallottam ma-
gam is, például ugyancsak az imént említett adventista jó-
embertől. Ez arra az igére, Jelenések4:�-ra hivatkozik,
amelyben az Isten trónja körül lévő négy élőlény (és nem
pedig „állat”, mint a jó Károli szerint olvasható) folyama-
tosan dicséri az Istent. Ezt a Szentírás a következőképpen
írja le Károli majd Csia szerint:

„És a négy lelkes állat, a melyek közül mindeniknek hat-hat
szárnya vala, köröskörül és belül teljes vala szemekkel; és
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meg nem szűnik vala nappal és éjjel ezt mondani: Szent,
szent, szent az Úr, a mindenható Isten, a ki vala és a ki van

és a ki eljövendő,”

„A négy élőlény, kik közül mindegyiknek hat-hat szárnya
volt, tele volt körül is, belül is szemekkel. Nappal is, éjjel is
megszűnés nélkül kiáltották: „Szent, szent, szent az Úr, a
mindeneken uralkodó Isten, aki volt, van és eljövendő.”

Hát igen, ez szuper! Na, erre mondom, hogy„ügyes”! Tu-
dod ez tipikusan az a helyzet, amikor nincs valódi érv, de na-
gyon ki kellene találni még valamit. És megszületik ez a szel-
lemi bravúr. Összeszámolja, hogy a „Szent, szent, szent” az
egyenlő három, tehát akkor nyilván három az Isten! Ez igen,
ez valóban nagy tapsot érdemel! Ez ismét tipikusan a ter-
mészeti ember és a szellemi ember felfogásbéli különböző-
ségének az eklatáns példája! Van itt, még ugyanebben a
mondatban is egy kazal egyéb utalás is az EGY Istenre, úgy
mint„az Úr”,„a mindenható Isten”,„aki van,”„aki eljövendő”
csupa egyes számban, de nekik csak a szent-szent-szent ér-
dekes. Mert az három. Nem értik, vagy nem akarják meg-
érteni azt az egyszerű tényt, hogy itt a folyamatosságot
mutatja be az ige, ahogyan ez Csia fordításából (de a Káro-
liból éppen így) teljesen jól érzékelhetően ki is tűnik:

Nappal is, éjjel is megszűnés nélkül kiáltották: „Szent,
szent, szent...”

„és meg nem szűnik vala nappal és éjjel ezt mondani:
Szent, szent, szent...”

Így értendő! Tehát nem háromszor mondják, hanem
szünet nélkül! Egy értelmes ember számára nyilvánvaló
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kellene legyen, hogy a Szentírás nem adhatja vissza ezt a fo-
lyamatosságot hiszen akkor más sem állna a Bibliában,
mint az, hogy szent-szent-szent-szent-szent..... Persze azt el-
fogadom, hogy az ige szövege szerint minden harmadik
„szent” után következik az „Úr, a mindeneken uralkodó Is-
ten, aki volt, van és eljövendő.” szöveg, ám ha elfogadnánk
azt a logikát, amellyel emberünk előállt, akkor mint mond-
tam, az a szám, ahányszor a „szent” szó elhangzik az „Úr”
előtt a végtelenségig variálható lenne, hiszen a Végtelen Úr
tulajdonságai végtelenek. Azért beszélek a tulajdonságai
szerint való megkülönböztetésről, mert a szentháromság
hívei ezt teszik. Teremtő, Megváltó, Megszentelő. Ez a há-
rom tulajdonsága a „három valóságos” és ilyen alapon
megkülönböztetett istenüknek. Tehát visszatérve a három
szenthez, nem azt mondják folyamatosan, hogy háromszor
szent és a fenti szöveg, hanem a „szent” szót mondják fo-
lyamatosan. A mondat utolsó szakasza számunkra, földi
embereknek, akiknek a kijelentés szól határozza meg konk-
rétan, hogy Kire vonatkozik a négy élőlény által folyama-
tosan zengett „szent” jelző, hiszen ahol ez történik a menny-
ben, ez minden ott élő lény számára teljesen nyilvánvaló.
A mennyben tökéletesen értelmetlen is lenne azt állítani az
Úrról, hogy „aki eljövendő” hiszen Ő minden pillanatban
ott van. Nem ott várják, hanem itt. Már aki... Igen, mond-
hatja valaki, hogy az ige itt „aki volt, van és lesz” jelentést
hordoz, csak nem az van odaírva. A görögben itt a
„ἐρχόμενος” szó szerepel, amely kifejezetten „érkezőt, jö-
vevényt” jelent. Ha pedig a görög szöveg itt helyes, akkor
az „eljövendő” fordítás is helyes. Folytassuk! A háromszor
szent apropóján jut eszembe és egyébként őszintén meg is
lep, hogy ezen az alapon még nem hozakodtak elő egy má-
sik történettel. Egy olyan történettel, amelyet kevesen ér-
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tenek és még kevesebben magyaráznak, ámbár a fenti nya-
katekert okoskodás szerint akár a következőkben említett
eset is egy jó érv lehetne a szentháromság igazolására. De
miről is beszélek? János21:14-1� Károli szerint:

„Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványai-
nak, minekutána feltámadt a halálból. Mikor aztán meg-
ebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának

fia: jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen,
Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki:

Legeltesd az én bárányaimat! Monda néki ismét másodszor
is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Monda néki: Igen,

Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki:
Őrizd az én juhaimat! Monda néki harmadszor is: Simon,
Jónának fia, szeretsz-é engem? Megszomorodék Péter, hogy

harmadszor is mondotta vala néki: Szeretsz-é engem?
És monda néki: Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy

én szeretlek téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én
juhaimat!”

Mit látunk itt? A feltámadt Krisztus, a megdicsőült Úr
megjelenik a Genazaret tavon halászó tanítványoknak. Ad
nekik enni, megeteti a társaságot (úrvacsoránál erről
részletesen alább) majd Pétert kérdőre vonja egymás után
háromszor, amit – e jelenetet szemlélve – tisztán láthatóan
maga Péter sem tud mire vélni. Fogalma sincs, hogy miért
történik ez! Nos, itt csaphatnának rá e magas labdára a
szentháromságtan hívei, ám hamar letörném a szarvukat.
Hiszen hol találunk egy párhuzamot a Bibliában ezzel a tör-
ténettel? Három kérdés, három válasz, három kijelentés és
három állásfoglalás éspedig éppen Pétertől... Ha még nem
tudod segítek. Itt mentette meg az Úr Pétert! Ugyanis ép-
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pen Péter volt az, aki háromszor tagadta meg Őt, mielőtt
megfeszítették volna. Bizony. Háromszor megtagadta Krisz-
tust félelmében. Azt mondta háromszor is, hogy nem is-
meri az Urat. Aki pedig nem ismeri az Urat, azt az Úr sem
ismeri. Aki az Urat megtagadja, azt az Úr is megtagadja.
Ugye? Tehát az Úr, miután háromszor megtagadta Őt Pé-
ter, itt háromszor „húzta” ki belőle azt, hogy mindenkinél
jobban szereti Őt Péter. Ez volt tehát Péter végső állásfog-
lalása az Úr kapcsán és nem pedig az, hogy megtagadta Őt.
Mindezt úgy, hogy Péternek a leghaloványabb fogalma
sem volt eközben arról, hogy mi is történik valójában.
Még „meg is szomorodott” ahelyett, hogy megcsókolta
volna a lábát az Úrnak vagy minimum a nyakába ugrott
volna. Ehelyett ő megszomorodott értetlensége okán. Men-
jünk tovább! A következő igen látványos, és meg kell
hagyni, sokkal józanabb érve a háromsághívőknek arra a
jelenetre épül, amikor Istvánt a zsidók megkövezik, ő pe-
dig megpillantja a számára feltáruló mennyben az Urat az
Atya jobbján. Íme, Apostolok cselekedetei �:��-�� Károli:

„Mivel pedig teljes vala Szent Lélekkel, a mennybe
függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust

állani az Istennek jobbja felől, És monda: Ímé látom az
egeket megnyilni, és az embernek Fiát az Isten jobbja felől

állani.”

Ide kapcsolódik szorosan a kereszthivatkozásként is
megemlített Máté 2�:�4 Károli szerint:

„Monda néki Jézus: Te mondád. Sőt mondom néktek:
Mostantól fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az

Istennek hatalmas jobbján, és eljőni az égnek felhőiben.”
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Ugyanez a Szent István Társulat szerint:

„Magad mondtad – felelte Jézus. – De mondom nektek,
mostantól látni fogjátok az Emberfiát, amint a Hatalom

jobbján ül, és amint majd eljön az ég felhőin.”

Márk 14:�2 Neovulgáta és Károli:

„Jézus azt felelte neki: Én vagyok. És látni fogjátok az
Emberfiát a Hatalmasnak jobbján ülni, és eljönni az ég

felhőiben”
„Jézus pedig monda: Én vagyok. És meglátjátok majd az
embernek Fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljőni az ég

felhőivel.”

Lukács 22:�9 Neovulgáta és Károli:

„De mostantól fogva az Emberfia a hatalmas Isten jobbján
fog ülni.”

„Mostantól fogva ül az embernek Fia az Isten hatalmának
jobbja felől.”

No! Ez az érv tehát már valóban igényel magyarázatot,
hiszen a Biblia legtöbb ma olvasható fordítása itt betű sze-
rint (a katolikus Neovulgáta kiemelten és hangsúlyosan tar-
talom szerint is) meglehetősen egyértelműen két istent
mutat be. Ennek, illetve ezeknek az igéknek a pontos meg-
értéséhez már valóban mély szellemi hozzáférés, az Úr ko-
moly segítsége szükséges. Feltéve, hogy nem a Neovulgá-
tát tanulmányozzuk, mert az félreérthetetlenül hazudik!
Hiszen például mekkora különbség van a „Hatalmas” és a
„hatalom” szavak között! Míg előbbi egyértelműen egy
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személyre utal, addig a második helyesen csupán egy fo-
galmat takar. „Hatalmasnak jobbján” ez egyértelműen azt
jelenti, hogy valakinek aki hatalmas a jobbján lenni (ülni),
azonban a „hatalomnak jobbján” az már messze nem egyér-
telműsíti ugyanezt a jelentést, egyébként nagyon helye-
sen! Tehát mielőtt ezen igék valódi értelmét megmutatnám,
szeretném feltenni a kérdést neked kedves olvasóm:
miképpen képzeled el te azt az alakot, aki fenti
Ap.Csel.7:55-56 ige szerint Krisztus balján áll? Ugye-
ugye? Itt mindenki Krisztusra koncentrál és azt mondja,
hohó! Itt kérem egyértelműen egymás mellett áll az isten
és Jézus! Hát ide van írva! Aha. És tessék mondani, hogyan
néz ki az a bizonyos isten, akinek Jézus a jobbján áll? Ist-
ván talán lát ott még valakit? Csak mert maga Krisztus
mondta, hogy az Atyát, Istent csak és kizárólag Ő látta és
láthatja, hiszen 1János4:12 Károli:

„Az Istent soha senki nem látta”

Még István sem! Vagy István meglátta a láthatatlan Is-
tent? Dehogy! 1Tim.�:1� Károli:

„Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen
világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem
látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való

hatalom. Ámen.”

János1:1�, �:3�, �:4� Károli:

„Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az
Atya kebelében van, az jelentette ki őt. A ki elküldött en-
gem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját
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nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Nem
hogy az Atyát valaki látta, csak az, a ki Istentől van, az

látta az Atyát.”

Tehát csak Krisztus, az Úr látta az Atyát, hiszen Ő Maga
az Isteni mivoltában! István egészen nyilvánvalóan nem
láthatott senkit ezek szerint az Úr Jézus balján, amikor
megnyílt neki a menny. De akkor miről van itt szó? Arról,
hogy az ige betű szerint itt teljes tévútra vezeti mindazo-
kat, akiknek nincs meg a szellemi hozzáférése az igazság-
hoz! Erre írta Swedenborg, hogy „az ige betű szerint meg-
hamisítódik”! Arról van szó, hogy ez az ige kizárólag
szellemi módon érthető meg pontosan és helyesen! Ves-
sünk egy pillantást az Ap.csel.�:49-�0 igékre, amely köz-
vetlenül megelőzi az először téves érvként bemutatott
Ap.csel.�:��-�� igéket. Íme az igék a Magyar Bibliatársulat
és a Neovulgáta fordításában:

„A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya.
Miféle házat építhetnél nekem – mondja az Úr –, vagy hol
van az én nyugalmam helye? Nem az én kezem alkotta-e

mindezt?”

„Az ég az én trónusom, a föld pedig lábaim zsámolya.
Miféle házat építenétek nekem – mondja az Úr –, vagy hol

lenne az én nyugodalmam helye?”

Azt pedig pontosan tudjuk, hogy ki trónol a mennyben
és azt is, hogy kinek helyezte a lába alá az Atya a földet zsá-
molyként, valamint azt, hogy kié az ítélet. Zsolt.9:�-9 majd
a 11:4 a zsidó írás szerint:
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„De az Örökkévaló örökké trónol, megszilárdította az
itéletre trónját. És ő itéli igazsággal a világot, megbírálja

a nemzeteket egyenességgel;”

„Az Örökkévaló a szent templomában, az Örökkévaló,
kinek égben a trónja – szemei látják, szempillái vizsgálják

az ember fiait”

Ésaiás ��:1 zsidó és Károli:

„Így szól az Örökkévaló: Az ég az én trónom és a föld
lábaim zsámolya; melyik az a ház, melyet építetek nekem,

és melyik a hely az én nyugalmamra?”

„Így szól az Úr: Az egek nékem ülőszékem, és a föld
lábaimnak zsámolya: minő ház az, a melyet nékem építeni

akartok, és minő az én nyugalmamnak helye?”

A zsidó írást azért idéztem itt minden alkalommal, mert
egyértelművé teszi,hogy az Úr maga az Örökkévaló, az ószö-
vetség Istene.Aki az újszövetség Istene is! Az égi vagy meny-
nyei trón tehát az Örökkévalóé,Aki a háromsághívők fejében
az Atyának felel meg, ám ugyancsak Ő mondja, hogy „és a
föld lábaim zsámolya”, azt pedig Krisztusnak ígérte az Isten.
Ezt maga Krisztus Urunk mondta, amikor a zsidókat taní-
totta, amint az olvasható a Máté 22:44 és a Márk 12:3�-ban:

„Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől,
míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.”
„Hiszen Dávid maga mondotta a Szent Lélek által: Monda

az Úr az én uramnak: ülj az én jobb kezem felől, míglen
vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.”
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És azt is Krisztus, az Úr mondta a Máté �:34-3� szerint,
hogy

„Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek;
se az égre, mert az az Istennek királyi széke; Se a földre,
mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert

a nagy Királynak városa;”

Ezek szerint tehát az Örökkévaló Mennyei, Égi Király, az
Isten aki az Atya egy és ugyanaz Krisztussal! Nem egyenlő
vele, ahogyan sokan hazug/téves módon tanítják, hiszen ez
a verzió legalább két személyt feltételez, hanem -ahogyan
Swedenborg is állította – egy és ugyanaz, azonos Vele! Azt
tehát eddigre már beláthatjuk, hogy Isten, az Örökkévaló
tehát az Atyaisten azonos magával Krisztussal. De akkor
miként lehet az, hogy betű szerint annyira egyértelmű uta-
lásnak látszik számos helyen az igében a két személyű is-
tenség? Nos, ez nyilván nem véletlen. Egyrészt meg kell ér-
teni, hogy a megértés korántsem adatik meg mindenkinek.
Ahogyan a példabeszédek esetén is megindokolta az Úr, a
tanítások SEM MINDENKINEK SZÓLNAK hazudjon bár-
mit is a keresztény felfogás és tanítás. Szó nincs arról, hogy
az Úr mindenkiért jött volna el, szó nincs arról, hogy min-
denkit meg akar menteni. Számtalanszor elmondtam és tar-
tom ma is: akit az Isten meg akar menteni, az meg van
mentve! Ha Isten, az Úr akar valamit, akkor az úgy volt, van
és lesz! Tudomásul kell venni: az Úr nem „szeretne”, meg
„próbál”, hanem akar és tesz! Mert, hogy Ő az Isten! Erre
számos konkrét utalás van a Biblia oldalain, most nem
mennék ebbe mélyebben, mert nagyon elvinne a tárgytól,
olvashatsz ezekről az előző írásaimban részletesen és bő-
séggel. Tehát, mi az igazság a jelen formájukban valóban
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igen félrevezetően ható igék kapcsán? Ismét csak Sweden-
borgot idézném, majd hozzáfűzöm a magam magyaráza-
tát ahhoz.

„A Felkent, a Messiás, a Krisztus és az Isten Fia azonos
értelmű kifejezések., és az is, hogy Ő a Király, és hogy az Úr
tkp. az Isteni Ember, Az Isteni Ember a „Szent” (mint Lu-
kácsnál 1, és egyebütt az Igében, Zs.�9: 4,�,20, és Dán. 9.)
„a Szentek Szentje” és több más szakaszban is, az „Izrael
Szentje”, bőven idézhető. Hogy a „Szent” az az Emberi, vi-
lágos Lukács 1:3�-ből.

„És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll
te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged;
azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.”

Hogy a Lélek az Isteni Kiáradás, nyilvánvaló Ézsaiásnál.
(11: 2,3,) amely szakasz az Úrral foglakozik.A mi hitünk ta-
nítása azt is mondja, hogy az Úr legyőzte a halált, és felment
győzedelmesen a mennybe, és ült az Atya jobb keze felől.
Mi egyebet jelent a halál, amelyet Ő legyőzött, és amelyen
diadalmaskodott, mint azt, hogy alávetette a poklokat? A
halál a poklot jelenti, mert mindenkit, aki ott van, halott-
nak neveznek. És mi mást jelentene az, hogy ül az Atya
jobb keze felől, mint az Isteni Mindenhatóságot? Hogyan
tudna az Emberi, amely ugyanakkor nem Isteni is, a Vég-
telen Isteni jobb keze felől ülni? Azok, akik elkülönítik az
Úrtól az Istenit, amelyet Atyának hívnak, és akik az Atya Is-
tenijét az Úr Emberijén kívülre helyezik, azokat hívják
Fülöp követőinek, Fülöp nyomán, aki kérte az Urat, hogy
láthassa az Atyát, s akinek azt mondta az Úr, hogy látta Őt,
és hogy aki látta Őt, látta az Atyát, mert az Atya Benne van
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és Ő az Atyában. (Jn 14: 9-11.) Ezért Őt nevezik erősnek,
és jobb kéznek, amely minden hatalmat jelent. Az Úr az
egyetlen Isten. (Ézs 4�: 13,14) itt az Úrról van szó.

Az Úr az Isten, Ő az Íge. Hogy az Úr Emberije (az) Is-
teni, világosan megállapítható abból is, hogy János evan-
géliumában írva található: az Ige az, amely által minden do-
log alkottatott és teremtetett, és hogy örökkévaló Istennek
nevezték (Jn 1: 1,2). Azt is mondja, hogy testté lett, kö-
vetkezésképp, hogy Isten, aki az Ige, testté, azaz Em-
berré lett. Ebből következik az, hogy az Úr Emberije (az)
Isteni. Hogy az Úr a Teremtő, az nyilvánvaló Jánosnál, (1:
3) ahol az áll, hogy az Ige által lett minden dolog alkotva,
ami alkottatott. Azért nevezi meg az Úr olyan gyakran az
Atyát, mert az Úr, az Ő Eljövetele előtt Maga volt Atya, és
a Fiú volt az Isteni Kiáradás, vagy Ige. Ez volt akkor a Fiú,
és az Isteni Ember is. Ez okból – az Ószövetségben is, mi-
előtt az Úr megszületett volna – Isten Fiának hívták az Is-
teni Embert, mert tudták, hogy nem nevezhetnek mást
Atyának, mert nincs másik. Ezért említette ilyen gyakran
az Atyát, de azután az Úr lett az Atya is, mint Isteni Ember,
és belőle származik az Isteni Kiáradás. Nyilvánvaló az
Igéből, és így az Egyház hitéből, hogy az Úr Istenije az,
amit Ő Atyának nevez. De hogy Ő ezt nevezte az Atyá-
nak, ezidáig nem gondolta senki.”

Ennyi tehát Swedenborgtól 1��9-ből.Azt kell mondjam,
ezzel maradéktalanul egyetértek! Amikor tehát az Úr itt
volt a földön, mint ember, akkor azért beszélt Atyaként az
Ő saját Istenijéről – ahogyan Swedenborg fogalmaz –, mert
azon beszédek elhangzásának idején Ő valóban ember
volt, levetkőzte az Istenijét. Ahogyan az Avatar című írá-
somban fogalmaztam: „Krisztus volt az Isten földi ava-
tarja szó szerint. A valaha itt élt legtisztább és leghatalma-
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sabb avatar. Őbenne öltött földi testet Isten.” Remélem
kedves olvasóm, világossá vált számodra is eddigre, hogy
miért beszélt Krisztus az Atyáról mint egy másik személy-
ről, holott ez Ő Maga volt. János1:1-� Károli:

„Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten
vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa
lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. Ő benne vala

az élet, és az élet vala az emberek világossága; És a világos-
ság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.”

Mint számos esetben leírtam már -egyébként a fent idé-
zett szerzővel teljes összhangban – az igének van egy szellemi
megfelelése is, amely pedig a valódi lényege és amely meg-
értése nélkül tökéletesen rejtve marad az ige valódi jelentése
az olvasó előtt. Ahogyan Krisztus példabeszédeinek valódi
értelme is rejtve maradt a farizeusok előtt. Ez az oka annak
a számos hazugságnak, félremagyarázásnak, félreértésnek,
amelyeket oly gyakran hallhat az, aki egy-egy magát ke-
reszténynek valló, vagy akár éppen egy Istent tagadó, Őt tá-
madó előadót hallgat. Hiszen az „ellentábor” is tanulmá-
nyozza az igét, legalábbis a dörzsöltebbje, hiszen akinek van
legalább egy falat esze, az függetlenül a hovatartozásától, ér-
vek mentén igyekszik előre a maga útján. Tehát ezek a hall-
gatók és magyarázók csupán az ige betű szerinti értelmét lát-
ják, ahogyan a farizeusok is egykor, a betűben keresik az
életet vagy az érveiket Isten mellett vagy ellen, ez pedig
óhatatlanul tévútra vezeti őket. Azt is elmondtam számta-
lanszor, hogy az ige valódi, azaz szellemi értelmét kizárólag
az Úr tárhatja fel egy ember értelme számára.Ezt a tudást sa-
ját erőből -mint egyébként semmi mást sem – nem lehet el-
sajátítani! „Az Istennek jobbja felől” tehát szellemi érte-
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lemben így valójában azt jelenti, hogy teljes dicsőségben
és hatalomban! Csak ezt a természeti ember, aki kizárólag
a betű szerinti értelmet képes kisilabizálni – feltéve, hogy
egyáltalán valaha is kezébe veszi a Bibliát –, sosem fogja
megérteni. Menjünk tovább! Számtalanszor elmondtam már
azt is, hogy az ige sokkal ékesebben szól nálam. Amiért
mégis írok az, hogy megmutassam azokat az összefüggése-
ket és tényeket, amelyek sokak számára nem tárulnak fel tel-
jes mélységükben az igét olvasva. Ha úgy tetszik, az én igé-
vel kapcsolatos írásaim is egyfajta igemagyarázatok,
amelyekkel valóban tele van a padlás, ám túrd csak fel bár-
mennyire is a padláson lévő lomokat, az enyémhez hasonló
magyarázatot keveset, sőt, esetenként egyetlen egyet sem
fogsz találni, az bizonyos! Gondolj csak az óriásokkal (Dá-
vid és Góliát-Gondolatok), vagy a preegzisztenciális léttel
kapcsolatos meglátásaimra! Hihetetlen mennyiségű magát
kereszténynek valló, ilyen-olyan felekezetbéli pap, prédiká-
tor, igehirdető, teológus, és még a manó tudja hányféle jó-
ember különféle előadásain vagyok túl mára. Volt ezek kö-
zül sok érdekes és még több érdektelen.Ám volt valami, ami
mindezekben közös volt. Ez pedig az, hogy a „nehéz” témá-
kat általában mindannyian kínosan elkerülik! Miért? Van-
nak slágertémák, ezeket magyarázzák vég nélkül, de például
az óriásokhoz (pedig még a protestáns kánon is tele van ve-
lük) gyakorlatilag egy keresztény sem „nyúl”. Miért? Néhá-
nyan már mernek szólni, véleményt formálni például a pre-
desztinációval kapcsolatban – főként ha muszáj nekik mert
például teológiát oktatnak –, ám mondanom sem kell, hogy
gigantikus butaságokat tanítva, hirdetve ezzel kapcsolatban.
Persze ez nem csoda, hiszen a keresztény dogmákkal konk-
rétan nem lehet közös nevezőre hozni például a kettős pre-
desztinációt. Pedig ezzel is, illetve az ezt tényként egyértel-
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műsítő igékkel is csordultig van még a sérült protestáns ká-
non is. (Ezekkel bőven találkozhattál előző írásaimban.) Ne
érts félre, a katolikus kánon sem jobb! Hiszen a kánon léte
már önmagában sem igazolható a Biblia alapján! Azért ne-
vezem ezeket sérültnek, mert hiányzik a fél karjuk-lábuk.Ám
még így, ebben a formájukban is szilárdan megállnak! Az ér-
tőknek. Hiszen legyen bármennyi az igazság, akit az Isten ve-
zet annak egyetlen mondat is elég, akit pedig nem, annak tíz-
szer ennyi tartalom is kevés lenne ahhoz, hogy megértse az
igét. No, írtam már ezekről eleget, kicsit fáraszt is a téma, rá-
adásul valódi mondandómhoz képest ez gyakorlatilag telje-
sen jelentéktelen. Térjünk hát vissza most fő témakörünkre!
Azt állítom tehát, hogy az Úr, Megváltó Krisztusunk,Aki em-
berként itt járt a földön és akit a rómaiak a zsidók felbujtá-
sára megfeszítettek, nem volt más, mint maga a világ Te-
remtője! Az Egyetlen Igaz Élő Teremtő Isten, Izráel Szentje,
az,Akit Atyaként határoz meg és tanít a hazug szenthárom-
ságtan. Azt állítom, hogy az Atyaisten maga a Fiú, a Fiú
pedig maga az Atyaisten, nem egylényegű, hanem azonos
Vele! Az pedig amit szentléleknek vagy szent szellemnek hív
a szentháromsághívők tábora, az Isten lelke, amely (és nem
aki) elválaszthatatlan része (nem pedig önálló entitás, hü-
posztatisz) Istennek. Ahogyan az ember maga a lelke, Isten
is maga az Ő lelke. Elválaszthatatlan attól. Az Atya, a Fiú és
a szentlélek egy és ugyanaz, nem pedig három egylé-
nyegű személy!!! Csak és kizárólag így lesz egy az Isten, és
csak így! Akit a világ ma Jézus Krisztusként ismer és tisztel
(már aki), az nem volt más, mint Maga a Teremtő Isten! Az
emberije, ahogyan Swedenborg fogalmazott.De ettől még Is-
ten maga volt az, Aki itt járt közöttünk. Hiába okoskodik
egy-két kínban lévő keresztény igehirdető aki érzi – mert a
lelkiismerete beleüvölti a fülébe –, hogy nagy itt a baj a ke-
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resztény állításokkal, nézetekkel, de ennek ellenére ezt még-
sem hajlandó nyíltan elismerni, hiszen akkor egy keresztény
alappillért kellene meghazudtolnia, tehát kínjában megpró-
bálja elmagyarázni szerencsétlen hallgatóinak, hogy a három
az tulajdonképpen nem is három, meg nem is úgy három,
hanem máshogyan három, és ráadásul igazából végső soron
nem is három hanem valójában egy. De csak kimondja,
hogy három, ha pedig három, akkor abból a hallgató fejében
sosem lesz egy. Még külön neveket is ad neki mi több, kü-
lön hatásköröket. (Ugye az Atya a teremtő, a Fiú a megváltó-
közbenjáró, a szentlélek pedig a megszentelő-tanító.) Mi a
bánat ez ha nem három jól felosztható, egymástól jól elkü-
löníthető és megkülönböztethető valami? Három istent ta-
nít a kereszténység magyarázzák bárhogyan is a bizonyít-
ványukat! Ez a valódi célja ennek a keresztény hazugságnak.
Ha elhangzik az, hogy „háromság”, különösen az, hogy
„szentháromság”, akkor az egy Istenben való hitnek annyi a
hívő fejében. Érdekes, hogy ezt a muszlimok pontosan át-
látják, hiszen őket nem vakítja el ez a hazug dogma. Szimp-
lán kinevetik és köpnek egyet ha azt hallják, hogy három, de
valójában egy. Hát kit néznek hülyének ezek a kereszté-
nyek? – kérdik, egyébként teljesen jogosan. Lapozz csak
vissza a katolikus katekizmusban foglaltakhoz! Meglátod,
hogy mennyire igazuk van! Ebben legalábbis, hiszen az ő hi-
tük sem jobb egy fikarcnyit sem. De legyen itt is egy kis em-
lékeztető abból a förtelemből:„Egy Isten van, aki három sze-
mély: Atya, Fiú és Szentlélek. A három isteni személyt egy
szóval Szentháromságnak nevezzük. A Szentlélek a Szent-
háromság harmadik személye, valóságos Isten az Atyával és
a Fiúval együtt, akit Jézus Krisztus ígért meg és küldött el
Egyházának.” Eddig az emlékeztető. Írtam már, hogy Róma
a valódi atyja az iszlámnak is, s hogy Rómában született a
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Korán, ezt megismerheted a Backstage című írásom isz-
lámmal foglalkozó fejezetéből. Emlékezz csak! Oszd meg és
uralkodj! Ez máig Róma hatalmi receptje. A keresztények-
nek beadják a szentháromságot, a muszlimoknak meg el-
mondják, hogy ez mekkora hazugság. Aztán „üsse, irtsa
csak egymást a sok hülye!” Mi adjuk el nekik a konfliktust
kiváltó ideológiát, a fegyvert, technológiát, gyógyszert és
még súgunk is nekik, menedzseljük az eseményeket. Gyö-
nyörű! És működik? Nézz csak körül a világban mi folyik!
Csodálod, hogy Isten, az Úr megoldása a tűz lesz erre? Aho-
gyan az ősökére volt a víz. Tehát ez a világ a tűzé, tűzze zász-
lajára Róma és akárhány természetvédő „ződember” is azt,
hogy mentsük meg a földanyácskát, vegyünk vissza a káros
anyagok kibocsátásból, mondjon le az üvegházhatás, és hasz-
nálj te is golyós dezodort ha büdös vagy! Közben pedig az
óceánok atomtemetővé válnak, az esőerdők eltűnnek és
koka(in)ültetvények nőnek a helyükön, amelyeket az ENSZ
fegyveresei őriznek, mint az afgán mákültetvényeket is, a
gyerekek pedig lassan azt sem tudják már, hogy milyenek
voltak az igazi felhők, hiszen csak a chemtrail csíkokat, fáty-
lat ismerik, már a mesefilmekben is csak ilyeneket látni.
Már azokra a gyerekekre gondolok, hogy pontosabb legyek,
akik egyáltalán nézhetnek mesét, mert a legtöbb csak az ak-
tuális munkadarabot nézheti egész nap, amelyen éppen éh-
bérért dolgozik azért, hogy éhen ne haljon és agyon ne ver-
jék... Szóval az Úr azt mondja, hogy ez így, ahogyan van,
tok-vonó megy a tűzre! Jogosnak érzem! Van ezt megerősí-
tendő rengeteg ige, de legyen itt csupán kettő, a legegyértel-
műbbek közül. Jeremiás �1:�� Zsidó írás:

„Így szól az Örökkévaló, a seregek ura: Bábel fala, a széles,
rontva ronttatik le és magas kapui tűzben égettetnek el; fá-
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radnak tehát a népek semmiért és a nemzetek a tűzért és
elbágyadnak.”

Habakuk 2:13 Károli:

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

fáradoznak?”

No, kellőképpen kibánkódtam magam a válladon ked-
ves olvasóm, köszönöm a türelmed! Most következzék
végre az, amely valóban érdemes az olvasásra! Következ-
zék számos igeidézet, amely az érdemi mondanivalónkkal
kapcsolatos igazságot tárja fel, ha valaki hajlandó tiszta el-
mével és látó szemmel befogadni ezeket! Nehéz eldönteni,
hogy melyikkel is kezdjem ezt az igeáradatot, de az Úr eb-
ben is segített nekem. Tehát legyen az első az Ésaiás 9:� itt
Károli szerint:

„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és
az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatos-
nak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának,

békesség fejedelmének!”

Úgy vélem nem véletlenül kezdtünk ezzel az igével.A Fiú
tehát,Aki adatik (adatott) nékünk embereknek, az Ő nevét
hívják „erős Istennek, örökkévalóság atyjának”. Mit
mondjunk erre? Aki nem lát, az vak, aki nem hall, az süket!
Talán ennyit. Ugye ennek fényében a János 10:30 is egészen
nyilvánvalóvá kell váljon bárki szemében:

„Én és az Atya egy vagyunk”
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Mielőtt folytatnám a vonatkozó igék válogatott kis csok-
rának bemutatását, szeretnék annyit eléjük megjegyezni,
hogy csak a legszükségesebbnek tartott információkkal
szeretném ezeket kommentálni.Arra számítok, hogy jelen
művet már csak témaválasztása okán is javarészt „szak-
emberek”, az igét ismerő és szerető olvasók veszik majd
kézbe. Tehát nyilvánvalóságokkal nem fárasztanálak ked-
ves olvasóm. Egyébként is, az igék magukért beszélnek, hi-
szen Isten beszéde minden emberi beszédnél tartalma-
sabb és pontosabb, csupán az lehet a kérdés, hogy ez a
beszéd mennyire eltorzított formában kerül eléd és, hogy
azt te mennyire vagy képes helyesen értelmezni. Mégis
úgy vélem, hogy a következőkben idézett igéket egyszerűen
lehetetlen félreérteni azok megvilágításában, amelyeket
tárgyunk vonatkozásában eddig eléd tártam. Tehát az igék!
Ésaiás �0:�, �4:�, 3�:1�-1�-20-23 Károli:

„Hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatók-
nak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köpdösés

előtt”

„Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve,
és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének

hívattatik.”

„És könyörge Ezékiás az Úrhoz mondván: Seregeknek Ura,
Izráel Istene, ki a Kerubokon ülsz! Te, csak Te vagy

a föld minden országainak Istene, Te teremtéd a mennyet
és a földet.”

„És most Uram, mi Istenünk! szabadíts meg minket az ő
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kezéből, hogy megtudják a föld minden országai, hogy Te
vagy, Uram, Isten egyedül.”

„Kit káromoltál és szidalmazál, és ki ellen emeltél szót,
hogy oly magasra látsz? Izráel Szentje ellen!”

Jeremiás 2�:31, �0:34

„Elhat e harsogás a földnek végére, mert pere van az Úrnak
a pogányokkal, ő minden testnek ítélő birája, a hitetlene-

ket fegyverre veti, azt mondja az Úr.”

„De az ő megváltójok erős, Seregek Ura az ő neve, bizony-
nyal felveszi az ő peröket, hogy megnyugtassa e földet, és

Babilon lakóit megrettentse.”

Ámós 9:�-12

„Mert az Úr, a Seregek Ura az, a ki megérinti a földet és
elolvad az, és jajgat annak minden lakója, és feldagad

egészen, mint a folyam, meg elapad, mint Égyiptom folyója.
A ki fenn az égben építé az ő boltozatát, és annak íveit

a földre alapítá; a ki előhívja a tenger vizeit s kiönti
azokat a földnek színére: az Úr az ő neve. Nem olyanok

vagytok-é ti előttem, oh Izráel fiai, mint a Kusiták fiai?! ezt
mondja az Úr. Nem én hoztam-é ki Izráelt Égyiptom

földéről, és a Filiszteusokat Kaftorból, és a Siriabelieket
Kirből?! Ímé, az Úr Isten szemmel tartja a bűnös országot,
és eltörlöm azt a földnek színéről. Mindazonáltal még sem
pusztítom el egészen a Jákóbnak házát, ezt mondja az Úr!

Mert ímé, én parancsolok és szétrázom Izráel házát
minden népek között, a mint a rostával rázogatnak; de

nem esik a földre egy szemecske sem. Fegyver által halnak
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meg az én népemnek minden bűnösei, a kik azt mondják:
Nem ér el minket és nem jő reánk a veszedelem. Azon

a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom
repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt,
mint volt hajdanán. Hogy örökségképen bírják az Edom
maradékát és mindama népeket, a kik az én nevemről
neveztetnek, ezt mondja az Úr, aki megcselekszi ezt!”

Itt muszáj egy rövid megjegyzést tennem. Kié az ítélet?
Ki fogja azt végrehajtani? Krisztus! Mit olvastunk itt is? „
az Úr, a Seregek Ura az, a ki megérinti a földet és elolvad
az, és jajgat annak minden lakója”. A Seregek Ura tehát
egyértelműen az Úr, azaz a Megváltó Isten, Krisztus!

A ki fenn az égben építé az ő boltozatát, és annak íveit a
földre alapítá; a ki előhívja a tenger vizeit s kiönti azokat
a földnek színére: az Úr az ő neve. Aki kihozta Izráelt
Egyiptom földéről.Aki szemmel tartja a bűnös országot és
eltörli azt a földnek színéről.Aki parancsol.Végül pedig „a
kik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja az Úr,”. Kik
„neveztetnek el” az Ő nevéről? Az igazi (szellemi) Izraeli-
ták? Igen, hiszen Ő a (szellemi) Izráel Istene, Szentje. A
Krisztus-követők? Igen hiszen Ő Krisztus is! És a keresz-
tények? Kik azok? Azokat egy bálványról nevezték el! „Bi-
zony mondom néktek, nem ismerlek titeket.” Persze nem ál-
lítom azt, hogy aki keresztény, az nem lehet Krisztus-követő
is egyben, de minek a kereszténység akkor? Miért nem elég
a lényeg? Le kellene vakarni a kenyérről a ragacsos nutel-
lát! Mert megrontja azt! Tehát egyáltalán nem állítom,
hogy egy tiszta szívű keresztény Krisztus-követő nem jut-
hat be Isten országába. A nagy sokaságba, akik megszám-
lálhatatlanok nyilván keresztény atyafiak is kerülnek, bár
ezzel kapcsolatban sajnos vannak aggodalmaim. Hiszen –
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bár a kereszténység a sátán legfőbb zsinagógája – mégis
számos keresztény ember él az Úrnak tetsző életet, csak be-
leesett abba a hazugságcsapdába, amelyet sátán állított
Konstantin felhasználásával. Ám ha a csapda nem ér sem-
mit, akkor sátán minek fáradt volna ennyit azzal? A re-
ményt mégis az adja a kereszténység szellemi mocsarában
vergődők megmenekülése kapcsán, hogy az Úr a szíveket
és a veséket vizsgálja, tehát ha a szeretet és az igazság meg-
van az emberben, akkor egy tévhit miatt nem gondolnám,
hogy vesznie kellene. Bár például Swedenborg kerek perec
kijelentette, hogy aki a szentháromságban, így három is-
tenben hisz, az nem üdvözülhet. Nos, ez igaz lehet. Meg-
látjuk... De most menjünk tovább egy elsöprő erejű igével,
amely ne feledjük, még bőven az ószövetségi időkben je-
lentődött ki, amiként az Ésaiás �0:� is, ahol Izráel Istene, az
Örökkévaló Teremtő Isten beszél Önmagáról! De most
Zakariás 14:9 Károli és a zsidó írás:

„És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr
lészen, és a neve is egy.”

„És lészen az Örökkévaló királlyá az egész földön; ama
napon egy lesz az Örökkévaló és egy az ő neve.”

Malakiás 3:1-2-� Károli:

„Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja
előttem az útat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr,
a kit ti kerestek, és a szövetségnek követe, a kit ti kívántok;

ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura. De kicsoda
szenvedheti el az ő eljövetelének napját? És kicsoda áll

meg az ő megjelenésekor? Hiszen olyan ő, mint az ötvös-
nek tüze, és a ruhamosóknak lúgja!”
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„Mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek
a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők

ellen, és azok ellen, a kik megrövidítik a munkásnak bérét,
az özvegyet és árvát, és a kik nyomorgatják az idegent, és

nem félnek engem, azt mondja a Seregeknek Ura.”

A Seregek Ura mondja tehát, hogy elküldi az Ő köve-
tét aki megtisztítja Előtte az utat! János1:6 Károli:

„Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János”

És még egyszer feltenném a kérdést! Kié az ítélet? Ki
jön el ítélni ide „hozzánk”? „Mert ítéletre indulok hozzá-
tok... azt mondja a Seregeknek Ura.” Krisztus tehát a Se-
regek Ura! Következzék most a János 14:�!

„Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet;
senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. Ha

megismertetek volna engem, megismertétek volna az én
Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok

őt. Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát,
és elég nékünk! Monda néki Jézus: Annyi idő óta veletek

vagyok, és még se ismertél meg engem, Filep? a ki engem
látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te:
Mutasd meg nékünk az Atyát? Nem hiszed-é, hogy
én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van?

A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem magam-
tól mondom; hanem az Atya, a ki én bennem lakik,

ő cselekszi e dolgokat. Higyjetek nékem, hogy én
az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van; ha pedig
nem, magokért a cselekedetekért higyjetek nékem. Bizony,

bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is
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cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én
cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én
az én Atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én

nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya
a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én

megcselekszem azt.”

Elképesztően egyértelmű ez a részlet János evangéliu-
mából! Ám, hogy ne lehessen pontosan érteni a mondani-
valóját, hát alaposan belezavartak a későbbi fordítók. Hi-
hetetlenül aljas módon manipulálták az írást úgy, hogy
nyilvánvalónak tűnjön az olvasó számára miszerint az
Atya és a Fiú valójában két személy, amely totális hazugság
és szándékos félrevezetés! Durva, hogy a svéd tudós teo-
lógus Swedenborg mit írt erről immáron több, mint két és
fél évszázaddal ezelőtt. Ismét csak őt idézem:

„Mivel azt mondták, hogy ‘Atya, Fiú és Szent Lélek” van,
így három személyt csináltak, s így meghamisították az
Igét. Az Igében látszólagos (apparentia) igazságok van-
nak, amelyeket ha tényleges és valóságos (actualiter, reali-
ter) igazságoknak veszünk, akkor meghamisítódnak. Más-
képpen igazak (eltérő jelentésűek) mindkét értelemben, a
betű szerinti értelemben és a lelki értelemben is. Ezeket a
jelentéseket az Úr világosítja meg az értelmen keresztül. Itt
sok szakaszt idézhetnék, ahol az Atyát és a Fiút is megne-
vezik, és megmutathatnám, hogy ezek mindkét értelemben
igazak, ha a (helyes) tanításból nézzük őket, különben a
betű szerinti értelemben meghamisítódnak. Az Úr által
végrehajtott utolsó ítélet nélkül, amely az Ő Eljövetele,
senki az Egyházban többé nem üdvözülhetne, mert min-
denki hamisságban van, és az egész Igét meghamisították.
Ez megerősíthető a Lelki Hitről szóló munkából. Ezért
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történt, hogy az Úr most feltárta a lelki értelemet, amely az
igazi tanítás. Miként tette az Ő Eljövetelekor is, amikor fel-
vette az Emberit. Nyilvánvaló az Igéből, és így az Egyház hi-
téből, hogy az Úr Istenije az, amit Ő Atyának nevez. De
hogy Ő ezt nevezte az Atyának, ezidáig nem gondolta
senki. Idézzünk szakaszokat az Atyáról, és olvassuk a János
Evangéliumát az elejétől a végéig.Az európaiak elképzelése,
különösen a tanultaké, szintén hamis. Ez abból a gondo-
latból származik, hogy nem tartják lehetségesnek azt, hogy
az ember vagy az emberi Isteni lehet.”

Swedenborg fenti szavaival ismételten maradéktalanul
egyet tudok érteni, azért is idéztem ezeket. Ám az igazság-
hoz az is hozzá tartozik, hogy vannak egyes tények az ő
munkásságával, nézeteivel kapcsolatban, amelyekkel sem-
milyen körülmények között nem értek egyet. Ilyen például
az ő keresztényi mivolta.Ami pedig egyes valódi fantaszti-
kumba illő állításit illetik, nos, ezek vagy igazak vagy nem,
bár amennyiben ezeket illetően hazudott emberünk, az a
többi állítását is kérdőjelessé teszi. Ezt úgy vélem, minden-
kinek„magának”kell eldöntenie vele kapcsolatban. Hogy mi
fér bele és mi nem. Nyilván az én állításaimat is sokan
megkérdőjelezik vagy kérdőjeleznék, ha ismernék azokat,
ideértve a személyes élményeim is. Pedig azokat világosan
és tisztán átéltem én magam, de ezt az az ember, akinek még
csak hasonló tapasztalata sem volt, sosem fogja tudni teljes
mélységében átérezni így elhinni, elfogadni sem. Hiszen
amit soha nem éltél át, arról egyszerűen nem lehet valós fo-
galmad így egy ilyen hazug világban könnyen gyaníthatsz
hazugságot még az igaz állítások mögött is. Én viszont ta-
lálkoztam Swedenborg – mint mondtam esetenként fan-
tasztikumba illő – élményeinek leírása során olyan dolog-
gal is, amely szinte szóról-szóra ugyanúgy esett meg velem
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is. Ezek pedig egy olyan ember tollából olvasva, aki majd há-
rom évszázaddal élt előttem meglehetősen meggyőző erő-
vel hatnak. Az is meggyőző Swedenborg kapcsán, hogy
amennyire tudom, soha, sehol egyetlen fityinget sem kért
tanításaiért vagy az Úrral kapcsolatos munkáiért cserébe.
Nem győzöm eleget hangsúlyozni: ahol megjelenik a pénz
bármiféle gyülekezetben vagy egyházban, esetleg a Vele
kapcsolatos tanításért cserébe, ott egészen bizonyosan nem
az Úr a szellemi vezető! Ez biztos! Amit Ő ingyen ad, azért
nem tűrné el senkitől aki az Övé, hogy pénzt vagy javakat
szedjen cserébe! Ugye az igazság terjesztése nem egy (fize-
tős) szolgáltatás hanem kötelesség! Ha egy gyülekezetben
adott esetben egy elesett társuk megsegítésére pénzt gyűj-
tenek az emberek, az beleférhet, de ha ez rendszeressé vá-
lik, akkor ott már biztosan baj van. Furcsa számomra, hogy
az emberek milyen könnyen elfogadják azt, hogy pénzzel
tartoznak Isten megismeréséért cserébe. És itt ne csak az
egyszerű emberekre gondolj, akik odaadják a jövedelmük
tíz vagy akárhány százalékát a szektavezérnek, vagy a kato-
likusokra, akik fizetik az egyházadót és szolgáltatási díjakat
a világ leggazdagabb maffiája zsebébe (na ez is tiszta vicc),
hanem tanult, művelt, képzett emberekre is igaz ez, akik fi-
zetnek például egy iskolában az Istenismeretért. Vagy in-
kább a papírért, amit kapnak a pénzükért cserébe. Mert Is-
ten ismeretét pénzért nem lehet megvenni! És azok, akik
ezekben az intézményekben tanítanak, azoknak sem fordul
meg a fejében az, hogy nincs rendben a dolog amit tesznek?
Pedig ha valakiknek, hát akkor nekik ismerniük kellene az
ezzel kapcsolatos tanításokat: „Ingyen vettétek, ingyen ad-
játok!” Hát ők nem adják ingyen, még ha ingyen is vették
azt a valamit, amit tanítanak jó pénzért. Mert ugye ha az
igazságot tanítanák, akkor azt ingyen tennék. Erről ennyit
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most, nézzük tovább az igéket! Máté 1�:2 majd János �:�1-
�� Károli:

„És elváltozék előttük, és az ő orcája ragyog vala, mint
a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség”

„Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az
én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Mondának
azért néki a zsidók: Most értettük meg, hogy ördög van

benned. Ábrahám meghalt, a próféták is; és te azt mondod:
Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált

örökké. Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál Ábrahám-
nál, a ki meghalt? A próféták is meghaltak: kinek állítod te
magadat? Felele Jézus: Ha én dicsőítem magamat, az én
dicsőségem semmi: az én Atyám az, a ki dicsőít engem,

a kiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek, És nem
ismeritek őt: de én ismerem őt; és ha azt mondom, hogy
nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá, hazuggá leszek: de
ismerem őt, és az ő beszédét megtartom. Ábrahám a ti

atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta
is, és örült. Mondának azért néki a zsidók: Még ötven

esztendős nem vagy, és Ábrahámot láttad? Monda nékik Jé-
zus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett,

én vagyok.”

Ez utóbbi idézet is micsoda tökéletes példát szolgáltat a
totális szellemi vakságra?! A zsidók elakadnak azon, hogy
még ötven esztendős sincs Jézus, de azt állítja, hogy látta
Ábrahámot, mi több, Ő van, mielőtt Ábrahám lett. Mond-
juk ahogyan fogalmaz az ige, abból tisztán kiviláglik az,
hogy az Úr Örökkévalóként határozza meg Magát, hiszen
nem azt mondja, hogy én már voltam, hanem azt, hogy „én
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vagyok”.Amire azonban én utaltam, hogy az ige leírása sze-
rint senkinek sem tűnik fel az a mondat, amelyben az Úr
kijelenti, hogy Ábrahám örvendezett, hogy megláthatta az
Ő napját. De haladjunk tovább! Mielőtt idézném a követ-
kező igéket, hadd hívjam fel a figyelmed kedves olvasóm
arra a swedenborgi mondatra miszerint „ Idézzünk szaka-
szokat az Atyáról, és olvassuk a János Evangéliumát az ele-
jétől a végéig.” Magam is azt mondtam egy előző írásom-
ban, hogy János evangéliumában önmagában minden
benne van, amit érdemes és kell tudni. Ha csak ezt az egy
könyvet ismerjük, mindent megismerhetünk, ami fontos.
Most tehát következzék a János 10:2�-30 Károli szerint:

„És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesz-
nek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én

Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és
senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.

Én és az Atya egy vagyunk.”

Most pedig hadd idézzek ismét csak egy nagyon erős igét
érvként! Ezzel az igével azt gondolom, hogy végleg pontot
tehetünk a szent szellem/szentlélek mint külön isteni sze-
mély, mi több, valóságos isten szerinti hazugság végére. Ez
az ige tehát a János 20:22 Károli majd Csia szerint:
„És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Ve-

gyetek Szent Lelket:”
„Miután ezt mondotta, rájuk lehelt és így szólt hozzájuk:

„Vegyetek Szent Szellemet!”

Érzed ennek a jelentőségét? Az Úr, a Megváltó Krisztus
rájuk lehelte az Isten szellemét, a szent szellemet. Az
nem magától jött el vagy le valahonnan, hanem az Úr, a
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Megváltó Krisztus lehelte a tanítványokra.Vagyis ez Belőle
jött, nem pedig kívülről valahonnan.Ahogyan Ádám életre
keltésének esetében is. Most pedig János 20:2�. Itt a Szent
István Társulat fordítását idézném, hiszen az adja vissza leg-
pontosabban a valódi tartalmat:

„Tamás fölkiáltott: „Én Uram és Istenem!”

Tamás tehát itt már pontosan tudta azt, amiről én is be-
szélek. Most következzék a János 21:4-� Károli szerint:

„Mikor pedig immár reggeledék, megálla Jézus a parton;
a tanítványok azonban nem ismerék meg, hogy Jézus

van ott. Monda azért nékik Jézus: Fiaim! Van-é valami
ennivalótok? Felelének néki: Nincsen!”

A görögben a „Fiaim” szónál a „Παιδία” (gyermekek) szó
szerepel, amely ténynek itt a derék genderék igencsak örül-
nek. Ugye ezt az Úr már megdicsőült emberi alakjában
mondta a tanítványoknak. Kinek voltak a tanítványok a fiai
vagy gyermekei? Igen, az Atyának, az Isten gyermekei vol-
tak ők. János 21:12 Károli:

„Monda nékik Jézus: Jertek, ebédeljetek. A tanítványok
közül pedig senki sem meri vala tőle megkérdezni: Ki vagy

te? Mivelhogy tudják vala, hogy az Úr ő.”
Máté 11:2� Károli:

„Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri
a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú,

és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.”
Még egyszer tehát, ugye ez egy nagyon jelentős ige! Ha
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úgy olvassuk, ahogyan helyes, akkor pontosan megérthető,
hogy itt nem két személyről beszél az Úr, hanem a saját is-
teni és az emberi aspektusairól! Erről beszélt Swedenborg,
amikor azt írta, hogy a csupán betű szerinti értelmezés ön-
magában hamissággá válik. Ezt nyomatékosítja az utolsó
tagmondata is ennek az igének, amely kijelenti, hogy az
Atyát (azaz Istent) nem ismeri senki, csak a Fiú és akinek a
Fiú el akarja mondani az igazságot Vele kapcsolatban! Eb-
ből tisztán következik az a tény, hogy a Fiú NEM MIN-
DENKINEK akarja ezt megjelenteni, azaz világossá tenni.
Ezért szólt példázatokban, hogy az emberek többsége ne
értse sem akkor, sem a későbbi korokban, amit beszél. Bi-
zony! Ezért butaság az a nézet, hogy az Úr mindenkit meg
akar váltani. Értelmes embernek meg kellene értenie azt a
nyilvánvalóságot, hogy ha Isten valamit akar, akkor az van
és pont! Most Apostolok Cselekedetei 10:3�. Itt az a helyzet,
hogy érdekes módon messze a Neovulgáta adja vissza leg-
pontosabban az igaz tartalmat, tehát azt idézem, de legyen
itt másodikként a Magyar Bibliatársulat verziója is:

„Isten elküldte igéjét Izrael fiainak, amikor békességet
hirdetett Jézus Krisztus által, aki mindennek az Ura.”

„Ezt az igét küldte Izráel fiainak, amikor békességet
hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség Ura!”

Az Úr Maga volt a testté lett Ige. Aki az Isten Maga, Aki
mindennek az Ura. Most 1Tim.�:14-1�

„Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul,
feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,
A mit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül
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hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura, Kié
egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világos-
ságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott,

sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való
hatalom. Ámen.”

„Kié egyedül a halhatatlanság.” Ki az uraknak Ura és a
Királyok királya? És Ki a Bárány? Jelenések 1�:14

„Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi
őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az

ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.”

Jelenések 19:11-1�

És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és
aki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és

igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok,
mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala
írva, a mit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett

ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik.
És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és

tiszta gyolcsba öltözve. És az ő szájából éles kard jő vala ki,
hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni

vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja
hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda vala

írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.

Nos, mindezek után azt gondolom, hogy szükségtelen
tovább érvelni Krisztusunk személyére vonatkozóan. Ő
tehát, Aki itt járt emberként közöttünk Maga, a Minden-
ható és Egyetlen Végtelen Élő Teremtő Isten! Nem egyenlő
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vagy egylényegű, hanem egy és ugyanaz, azonos Vele! Ő
Maga AZ EGYETLEN ISTEN! Most pedig elkanyarodunk
a keresztény kánon anyagától, hiszen – bár hangsúlyozom,
sosem volt és nem célunk a meggyőzés most sem – az ed-
dig bemutatott érvek igei vonatkozásban kizárólag erre az
anyagra támaszkodtak a sola scriptura hívők kedvéért. El-
kanyarodunk tehát attól a megnyomorított anyagtól, ame-
lyet nagy kínnal, keservesen, de kénytelen-kelletlen áten-
gedett a keresztény cenzúra a nagyközönség számára. Mint
ezt is írtam már nem kellett volna annyira aggódniuk, de
az ellenség szeret biztosra menni. Hiszen ha nem ismersz
egy adott dolgot, akkor egész biztosan nem fogsz tudni an-
nak alapján helyes ismeretekre jutni sem. Egyértelműen ez
volt Róma célja a Biblia visszatartásával.
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Egyéb írások-egyéb vélemények

E fejezetben kedves olvasóm, mint írtam elkanyaro-
dunk a nyugati-keresztény kánon anyagától, hiszen könyv-
ünk fő témáját tekintve jócskán találunk állásfoglalásokat
ezzel kapcsolatban az említett kánon anyagán kívül is.
Mint ahogyan a kánon esetében itt is áll, hogy hatalmas
meglátásbeli, azaz nézetkülönbségek vannak az Úr szemé-
lyére, származására és úgy általában minden Hozzá köt-
hető, Őrá vonatkozó dologgal kapcsolatban. Ezekből me-
rítünk most azzal a szándékkal, hogy leleplezzük a
hazugságaikat és feltárjuk az igazságaikat, már ha vannak
bennük ilyenek. Rögtön egy igazi szeméttel kezdenék, ám
mielőtt meglepődnél, hogy mit keres itt egy ilyen tartalom
biztosítalak, jó okkal teszem, hogy megemlítem, illetve
részben be is mutatom ezt. Feljebb beszéltünk már az Úr
személyére vonatkozó különböző nézetekről, tanításokról,
véleményekről, ám ezek eddig jobbára a magukat keresz-
ténynek valló gondolkodóktól származtak. Megemlítet-
tem az ellentábort is, de az ő részükről nem mutattam be
semmiféle konkrét állásfoglalást az Úr személyére vonat-
kozóan. Hogy ezt a hiányosságot orvosoljam, tehát követ-
kezzék itt egy kivonat, egy kifejezetten Krisztus-ellenes
ocsmányságból, valóban csak a korrektség kedvéért. Ez az
anyag nem más, mint a talmudista, rabbinikus-judaizmus
egy igen jellemző terméke, amely Toledoth Yeshu cím alatt
vált ismerté. Mielőtt az anyag vonatkozó részeit idézném,
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szeretném megjegyezni azt a tényt, hogy a ma ismert és ál-
talánosan gyakorolt zsidó vallás, a talmudista, rabbinikus-
judaizmus még csak köszönőviszonyban sincs az ószövet-
ségi időkből megismert áldozó-judaizmussal, hanem
csupán egy torz, degenerálódott verziója annak, amely ki-
zárólag az úgynevezett zsidó hagyományok és az úgyne-
vezett zsidó bölcsek által leírt okosságok (talmud) anya-
gából építkezik. A mai rabbinikus-judaizmusnak annyi
köze van a Tórához és a Mózesi tanokhoz, mint a cionist-
áknak magához Mózeshez, vagy a mai Izrael Államnak a
Szellemi Izráelhez. Zéró! Bár megjegyeztem, hogy a kö-
vetkező okádékot csupán a korrektség kedvéért idézem
részben mint ellenvéleményt, de azt is el kell mondjam,
hogy a „minden rosszban van valami jó” igazságnak meg-
felelően, ebben is van a látók számára megnyilvánuló hasz-
nos és fontos tartalom. Olyan tartalom, amelyet a Krisztust
gyűlölő, magukat zsidónak valló emberek, nem gyakorol-
ván semmiféle nyomást rájuk a cenzúraként működő va-
lamely keresztény egyház, meggyőződésüknek és ismere-
teiknek megfelelően szabadon beemeltek a szóban forgó
anyagba így értékes információkhoz juttatva azokat (pél-
dául engem:), akik képesek meglátni az igazságot még egy
iszappal teli lavór mélyén is. Nézzük tehát miről is beszé-
lek! A Toledoth Yeshu (Jeshu) cím alatt több, tartalmilag ha-
sonló középkori zsidó kézirat ismeretes. Közös vonásuk az,
hogy erősen keresztényellenes szemszögből vázolják Jézus
Krisztus életét, illetve tevékenységét. Ezek az írások tehát lé-
nyegében Jézus élettörténetének rövid, anekdotikus for-
mában való bemutatásai, kizárólag az Őt és tanításait meg-
tagadó rabbinikus-judaizmus talmudjában rögzített
hagyományainak becsmérlő perspektívájából. Az írás lep-
lezetlenül sérti Jézust, Máriát és általában a keresztényeket,
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amiért sokan megbotránkoztatónak tartják. Ezzel szemben
védelmezői arra hivatkoznak, hogy nevezett mű az elnyo-
mott középkori zsidóság egy értékes folklórja, s mint ilyen,
egy fontos „irodalmi érték”, ami véleményük szerint nem
keresztényellenes. Az írás tartalmát a legalább a VI. szá-
zadtól ismert és terjengő zsidó néphagyományok teszik ki,
de a történet e formában egybekovácsolt megjelenését a
XIV. századra teszik. Függetlenül attól, hogy irodalmilag
hová soroljuk az tény, hogy a keresztény hitre nézve rend-
kívül sértő nézeteket tartalmaz. Az írásban Jézust egy tör-
vénytelen gyermekként, vagyis fattyúként mutatják be, to-
vábbá a zsidók ebben Őt egy olyan, varázslatokat gyakorló,
megtévesztő és eretnek tanítónak tartják, aki joggal szen-
vedett szégyenteljes halált.A Krisztust eláruló Júdás pedig
a pozitív hős szerepét tölti be ebben a „műben”. Az alább
következő szövegrészek Morris Goldstein: Jesus in the Je-
wish Tradition című könyvében található Toledoth Jeshu
(14�-1�4. old.) verziójának magyar fordítása alapján ke-
rülnek beillesztésre, az én válogatásom szerint. Következ-
zék tehát az említett tartalom, a kiemelések általam hoz-
záadva.

„Miriamnak fia született, akit Jehoshuának nevezett el
a fivére után. Ez a név aztán Jeshura korcsosult.”

Az undorító előzményeket nem kommentálnám, ha sze-
retnéd megismerni, az esetben például itt: churchof-
god.hu/content.php?act=toledothy – megteheted.Amiért e
részt kiemeléssel idéztem, az az úgynevezett zsidók által is
rögzített „Jehoshua” név említése az Úr vonatkozásában,
amely nagyon nem Jézus! Bár Urunkat ma a legtöbb em-
ber a kereszténység „áldásos” tevékenysége okán a latino-
sított Jézusként ismeri, ettől függetlenül nyilvánvaló tény,
hogy sem Ő maga, sem az Őt követő tanítványok ezt a ne-
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vet sosem használták az Ő személyére vonatkozóan. Igen
értjük és tudjuk Kiről van szó ha a Jézus nevet halljuk, de
meg kell érteni, ha Ő ezt sosem használta Önmagára vo-
natkozóan, akkor nem ez volt a neve! Ez a név egy olyan
titulus, amivel ugyancsak mások, emberek illették Őt.
Ugyanezt a maszatolást, csúsztatást vitte véghez Róma,
amikor a Krisztusi elnevezést átgyúrták kereszténnyé!
Chrisztosz (görög) és christian (latin). Nagyon nem mind-
egy! Nézzük tovább!

„A Templomban megtaláltak egy alapkövet, amelybe
bele volt vésve Isten Kimondhatatlan Neve. Bárki, aki meg-
tanulta a Kimondhatatlan Név titkát, és azt, hogy hogyan
kell használni, az amit akart, képes volt véghezvinni. Éppen
ezért a Bölcsek mindent megtettek annak érdekében, hogy
senki ne juthasson hozzá ezekhez az ismeretekhez.”

Ezt azért idézem, mert beszéltem már több ízben a má-
giáról és a nevek mágikus vonatkozásairól. Természetesen
mindig negatív előjellel, hiszen az ember, aki az Úrban bí-
zik, undorodva kell, hogy elforduljon minden mágiától. Et-
től függetlenül tényként állapítható meg az, hogy még a ne-
vezett iromány születésének idejében élő talmudista zsidók
számára is tökéletesen ismert fogalom volt a nevekkel ope-
ráló, egyébként Isten által kifejezetten tiltott mágia, amely-
ről már több ízben szóltam. Ez a szöveg azt mondja, hogy
Urunk ellopta a templomban rögzített titkos nevet, amely
az Isten titkos neve és amelynek az egész teremtés enge-
delmeskedik. Ez által tett szert arra a hatalomra, amely ál-
tal végre tudta hajtani a csodálatos tetteit. Ez tehát a tal-
mudista-rabbinikus verzió Krisztus -egyébként általuk is
kétségtelen tényként elismert – hatalmára vonatkozóan.
Ám feltenném a kérdést, amely szerintem szükségszerűen
felmerül ezen ostoba hazugság kapcsán, hogy amennyiben
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az úgynevezett zsidó bölcseknek a birtokában volt ez a tit-
kos, mágikus név, akkor miért nem használták fel a saját
céljaikra, a maguk védelmében? Hogy az esetleges bitorló-
kat megakadályozhassák céljaik elérésében. Persze azt is le-
szögezhetjük ennek az egész ostoba tartalomnak a kapcsán,
miszerint azt feltételezni Istenről, hogy mint a palackba zárt
szellem, ha valaki a nevén szólítaná Őt (kimondja a mági-
kus, titkos nevet kvázi varázsszót) akkor azonnal ugrik és
megteszi a parancsot, tehát ezt feltételezni Istenről jóval
több, mint gigászi ostobaság! Istent nem lehet semmire uta-
sítgatni, sem semmiféle módon manipulálni! Tehát ennek
az írásnak már az alapkoncepciója sem állja meg a helyét.
Ahogyan a revideált Károli esetében is, a hazugot itt is
könnyebb utolérni mint a sánta kutyát. Nézzük a következő
idézetet!

„Kimondta a Kimondhatatlan Nevet az agyagmadarak
fölött, azok pedig elrepültek a levegőbe. Ugyanezeket a
betűket ismételte el egy malomkő fölött is, amit a vízre tet-
tek, s ami lebegett a vízen, mint egy ladik.”

Nos, az itt leírt, a Krisztust gyűlölő zsidók által rögzített
csodák ma megismerhetetlenek a nyugati-keresztény ká-
non cenzúrázott tartalma alapján. Erre mondtam például,
hogy a szemétben is lelhet kincset az, aki figyel. János el-
mondja (Jn21:2�), hogy mindent amit az Úr végzett lehe-
tetlenség felsorolni, ám mégis nyilván rendkívül szívesen
olvasnák ezeket mindazok, akik szeretik az Urat és szívből
vonzódnak Hozzá. Ezért is érdekes ilyen anyagokat meg-
ismerni főként azt tekintve, hogy a hitelükhöz kétség nem
fér, hiszen az Urat gyűlölő, az Ő Messiás-voltát tagadó el-
lentábor maga ismeri el ezek megtörténtét. Ők nem a té-
nyeket, csupán a képességet próbálják degradálni, amely
alapján az Úr ezeket megcselekedte, ám magát a csodák
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megtörténtét egyértelmű tényként ismerik el. De nézzük
tovább!

„A Bölcsek el kívánták választani Izraeltől azokat, akik
Jeshuban a Messiást vélték, és egy Simeon Kefa nevű, nagy-
tudású férfihez fordultak segítségért. Ez a Simeon Antio-
chiába ment, ami a nazarénusok legfőbb városa volt, és
ezt mondta magáról: „Jeshu tanítványa vagyok. Ő küldött
el engem, hogy megmutassam nektek az utat. Jeleket mu-
tatok nektek, ahogyan Jeshu is tette.” Mindezek az új ren-
deletek, amelyeket Simeon Kefa (vagy ahogyan őt a na-
zarénusok nevezik, Pál) tanított nekik, azt a célt szolgálták,
hogy elkülönítsék ezeket a nazarénusokat Izrael népétől,
s így véget vessenek a viszálynak.”

Ha ismered a Bibliát kedves olvasóm, akkor bizonyára
azonnal nyilvánvalóvá vált számodra, hogy itt miről van szó.
A talmudisták itt Tárzusi Sault (Simeon Kefa), a későbbi Pál
apostolt kívánták farizeus-zsidó ügynökként bemutatva be-
sarazni jó okkal, hiszen gyűlölték őt „hitehagyása” és „áru-
lása” miatt. A mintafarizeusból lett Krisztus-követő Saul
nem ment le a torkukon. Ám nagy buzgalmukban, megint
csak a keresztény cenzúra híján ismét olyan igazságokat
árulnak el nekünk írásukban, amelyek számukra itt lényeg-
telennek tartott – hiszen ők nem keresztény apologisták, hit-
védők – egyes tényeket tekintve pontosan egybevágnak az
én korábbi és máig tartott, egyébként a Szentírásra támasz-
kodó állításaimmal, és amelyek ismét csak meglehetősen be-
fűtenek a kereszténység nevezetű hazugságnak. De miről be-
szélek? Milyen igazság lehet egy egyébként ilyen hazug
tartalomban? Hát például mint az Úr csodáinak leírásai.
Vagy az úgynevezett ó vagy őskeresztényeknek hazudott na-
zarénusok valódi nevének hiteles rögzítése! A keresztények,
amikor felmerül a kérdés, hogy honnan veszik a keresztény
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elnevezés létjogosultságát, mindig elsőként az Apostolok
Cselekedetei 11:2�-ra hivatkoznak, ami az első előfordulása
a Bibliában a keresztény névnek. Persze hamisan, monda-
nom sem kell. Erről már bőséggel olvashattál előző írása-
imban. Itt tehát azt látjuk megint csak az ellenség tollából,
hogy az első században élt Krisztus-követők esetében szó
nem volt „őskereszténységről”! Úgy voltak ők őskereszté-
nyek, mint ahogyan Ádám volt neander-völgyi. Sehogy! Ők
voltak a nazarénusok, amint ezt a műzsidó (értsd: testi zsidó)
forrás is egyértelműsíti. Azt írják egyébként teljesen igazan,
hiszen ők nem erre koncentráltak irományukban, hogy An-
tiókhia volt a „nazarénusok legfőbb városa.” Ahol először
nevezték magukat a Biblia ma ismert szövege szerint ke-
resztényeknek magukat Krisztus hívei. Pedig a valóság az,
hogy az addig magukat nazarénusoknak nevező hívek et-
től kezdve nevezték magukat Krisztusiaknak nem pedig
keresztényeknek! Értsük meg, a Krisztusi az nagyon nem
azonos a kereszténnyel! Ahogyan a Biblia igéi, tanításai sem
a kereszténységgel! Azt a tényt pedig, hogy az első század
Krisztus-követői nazarénusokként voltak ismertek, nem pe-
dig őskeresztényekként, még egyszer megerősítik azzal, hogy
Isten korabeli gyülekezetére kizárólag nazarénusokként hi-
vatkoznak minden alkalommal. (Ennek Bibliai igékkel való
bizonyítását röviden elolvashatod a szent tehén c. írás �3-��.
oldalain, vagy nagyon részletesen az egész Fétis című mun-
kában, különösen annak �1.oldalától kezdődően.) Most pe-
dig vegyünk szemügyre egy igen figyelemre méltó infor-
mációt az Úr nevével kapcsolatban! Bemásolok ide egy
idézetet a fenti link alapján megismerhető forrásból (a ki-
emelések általam hozzáadva a szöveghez):

„Jézus neve a talmudista judaizmusban: A rabbinikus ju-
daizmus szent könyvnek tartott Talmudjában több olyan
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utalást találhatunk, amelyek Jézus születésével, nevével,
életével, tanításaival és halálával foglalkoznak. Amikor Jé-
zust említik, akkor gyakran eltérő kifejezésekkel utalnak rá,
mint pl. „otho ish“, vagyis „az az ember”,„az a bizonyos”,„az
ács fia”, és „az akasztott” stb. Egy külön írásban listázzuk
majd az ilyen talmudi idézeteket, itt most csak a Jeshu
megnevezéshez lenne némi hozzáfűznivaló. A bibliai Jézus
héber neve Jahsúa HaNocri, ennek megfelelője a magyar
Názáreti Jézus. A Nocri megnevezést Názáret városa után
kapta, ugyanis ebben a városban nevelkedett fel. A Tal-
mudban alkalmanként a keresztényeket is Nocrim-nak,
azaz nazarénusoknak nevezik. A Jahsúa név jelentése
JHVH megvált, s emiatt a zsidók elkerülik ezt a megneve-
zést Krisztusra vonatkozóan, helyette csaknem kivétel nél-
kül a Jeschu (ejtsd: Jeshu) rövidítést alkalmazzák. Tudni kell
azonban, hogy a Jeshu nem a Jahsúa név változata, hanem
egy leleményes szófordulat, ami valójában egy átkot takar.
A Jeschu név az Immach Schemo Vezikro (“töröltessék ki a
neve és emléke”, zsidó átok) szavainak első betűiből áll
össze, s így a név az átok kezdőbetűinek összetétele. Ami-
kor tehát a zsidók Krisztusra a Jahsúa név helyett Jeshu-
ként, illetve Ieschu-ként utalnak, akkor a felszín alatt meg-
átkozzák nevét és emlékét. A Jeshu név mellé gyakran
jelzőket is raknak, ilyen a Jeshu Scheker (a hazug), vagy Jes-
huUtoebah (a förtelem).”

Utóbbi idézet kapcsán ugye tegyük hozzá, hogy az ke-
resztény forrásból származik. Egészen elképesztő, hogy
mennyire természetesen és számukra magától értetődően
veszik át a keresztény-latin Jézus nevet, amikor azt írják,
hogy „A bibliai Jézus héber neve Jahsúa HaNocri, ennek
megfelelője a magyar Názáreti Jézus.” Tehát a „magyar” Ná-
záreti Jézus. Miért nem a magyar Názáreti Jahsúa vagy Je-
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hoshua? Ez éppen annyira lenne „magyar” mint a „Jézus”
csak annyi különbséggel, hogy ez igaz lenne. Tovább ele-
mezve a megjegyzésüket az is jól látszik, hogy nekik is sze-
met szúrt az ő nézetükkel összeegyeztethetetlen igazság, az
a tény, hogy a talmud leginkább nazarénusokként említi,
határozza meg Krisztus követőit nem pedig keresztények-
ként, ezért ezt igyekeztek bagatellizálni azzal, hogy az er-
ről tudósító mondatba beszúrták az „alkalmanként” és az
„is” szavakat. „A Talmudban alkalmanként a kereszté-
nyeket is Nocrim-nak, azaz nazarénusoknak nevezik.”
Nem-nem kedves keresztény szerzők! Nem a „kereszté-
nyeket is”, hanem kizárólag a krisztusiakat nevezték Noc-
rimnak a zsidók. Az „alkalmanként” szó használata pedig
azért egy rendkívül kényelmes megoldás, mert az alkal-
manként lehet egy százalék, de ugyanakkor lehet kilenc-
venkilenc is. Bár én ezzel kapcsolatban gyanítom, hogy a
valós számot igen kevesek lennének képesek meghatá-
rozni, hiszen a talmud anyaga egy olyan szövevény, ame-
lyet rabbi legyen a talpán aki tökéletesen ismer és átlát. Az
mindenesetre tényként elmondható ennek a valószínűleg
több, mint �00 zsidó „bölcs” (legalább ennyien név szerint
említve vannak szerzőként) által összehordott anyag kap-
csán, hogy Urunkat és a teljes újszövetségi írást hevesen tá-
madja és tagadja annak minden igazságtartalmát mi több,
ahol csak lehet gúnyt űz mind Krisztus, mind az őket kö-
vetők személyéből, és a nekünk fontos írásokból egyaránt.
Idézek röviden a wiki talmuddal foglalkozó írásából (ki-
emelések ismét általam hozzáadva):

„A Talmud (דּומלַּת) héberül:„tan, tanulmány, ami tanulva
lett” a posztbiblikus zsidó irodalom legnagyobb és egyér-
telműen legfontosabb, tematikus rendszerbe foglalt gyűj-
teménye, a zsidóság enciklopédiája, jogi és vallási alapve-
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tése, szokásjogi gyűjteménye, bibliaértelmezéseinek tár-
háza, a rabbinikus judaizmus kiindulópontja. Fontos-
ságát jelzi, hogy a Talmud minden más vallási írással
szemben elsőbbséget élvez. A Misna a hagyomány szerint
Jehuda Hanászi szerkesztésében, 1�9 körül nyerte el vég-
leges formáját, míg a Gemára a 2. és �. század között. (A
Talmud mintegy �00 rabbira, tanítóra hivatkozik név sze-
rint is) A Talmud megemlékezik Jézusról, akit a kereszté-
nyek Krisztusnak (jelentése: Felkent), Isten egyszülött fiá-
nak neveznek. A Jézusról szóló talmudi fejezeteket és
példázatokat Peter Schäfer professzor (Princeton Judaisz-
tika Intézet tanszékvezető) gyűjtötte össze, mint könyvében
említi: a zsidó-keresztény párbeszédet elősegítendő. Könyve
e vizsgálódás eredményeit tartalmazza.A Talmud Jézusról
szóló részei a kereszténység visszatükröződése a rabbinikus
judaizmusban, annak kereszténységre adott irodalmi és
teológiai válaszának nagy forrásértékű elemét adják. Schä-
fer megjegyzi, hogy a Talmud Jézusról tett állításai nem
jelentik azt, hogy ezek valóban megtörténtek volna (his-
torikusság), de inkább azt, hogy ezek kifinomult ellen-
narratívák Jézus evangéliumokban ábrázolt életét és halá-
lát illetően. Ezen ellen-narrativák az evangéliumok részletes
ismeretéről tanúskodnak, különösen ami János evangéliu-
mát illeti. Ezen ellen-narrativák polémikusak, az újtesta-
mentumi történeteket gúnyolják, parodizálják, külö-
nösképpen Jézus születését és halálát. Schäfer hang-
súlyozza, hogy e talmudbéli részleteket nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni (pl. kitalációként leírni) vagy je-
lentéktelenként feltüntetni. Jelentőségük abban áll, hogy
e talmudbéli részletek a rabbinikus judaizmus írásban
adott válaszai az újszövetségre, különösképpen a négy
evangéliumra. Jézus neve héberül Yeshua. A Talmud írói
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Jézus nevéből szójátékot űzvén ezt „Yeshu”-ra rövidíték,
mely egy kezdőbetűkből alkotott szó (mozaikszó): Yi-
makh Shemo חִַּמי) .ֹ(ומְׁש Jelentése: „töröltessék el a neve és
emlékezete”. A Talmud Jézusról szóló részei ahol a Yeshua
nevet kéne írni, mindenhol ezt az elnevezést használják. A
Yimakh Shemo a legerősebb átkok egyike a héber nyelv-
ben. A Talmud szerint Jézus vérszerinti atyja egy „Pandera”
nevű római katona volt, hivatalos apja pedig egy „Papposz
ben Yehuda” nevű zsidó. Jézus tehát egyfelől törvénytelen
gyerek (fattyú), másfelől pedig egy nem-héberrel (goj)
való kapcsolatból származik, vagyis korcs (héberül: mam-
zer, ami jelölhet fattyat és korcsot is).A római katona neve
különböző szövegváltozatokban Pendera/Pantera/Pantiri
(és hasonló alakok). A Talmud kutatói szerint az ősforrás
„Panthera” lehetett, amely vagy a párduc (pantheros) buja-
ságát jeleníti meg, vagy pedig egy betűcserés szójátékkal a
kereszténységben szent szűznek (parthenos) ismert Mária
fogantatását gúnyolja ki. Ez a talmudi rész ugyan hallgat a
gyermek nevéről, de több rabbinikus forrás úgy utal Jézusra
mint „Jézus, Pandera fia”.A Pandera-történet Celsus pogány
filozófusnál is megjelenik, aki egy zsidó szájába adva írja
le a történetet. Schäfer megfigyelése szerint a két történet
szerinte teljes egyezése egy közös zsidó forrást enged fel-
tételezni. Jézus anyja, „Miriam” egy házasságtörő nő, „aki
hosszúra növesztette a haját”, ami az erkölcstelenség és ki-
csapongás szimbóluma. Jézus szűz általi nemzésének ki-
gúnyolása még egy helyen megjelenik, ahol Yehoshua b.
Hananya rabbi vitatkozik athéni görög bölcsekkel. A tör-
ténet valószínű mondanivalója, hogy a Jézus szűztől való
csodás születése annyira lehetséges, „mint egy öszvértől
való születés”. Sanhedrin 103 a: „Jézus egy olyan tanítvány
volt, aki elrontotta az ételt”. Az étel elrontása egy szexuális
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kifejezés, értelmét megvilágítja a példabeszéd, melyben
rabbi Kahana ráv Abba ágya alá mászik, hogy kihallgassa,
a ráv mit csinál és miről beszél szexuális érintkezés közben
a feleségével.„Aki elrontja az ételt” egy olyan embert jelöl,
aki nyilvánosan házasságtörő életmódot folytat, és szé-
gyent hoz tanáraira és szüleire. Schäfer szerint az is elkép-
zelhető, hogy a Talmud itt Jézusnak Mária Magdolnával
való kapcsolatát fordítja visszájára, amennyiben a Lukács
�:3�-�0-ben szereplő „erkölcstelen asszonyt” Mária Mag-
dolnával azonosítjuk. Jézus és Mária Magdolna ’viszonyá-
val’ a gnosztikus evangéliumok is foglalkoznak, és lehet-
séges, hogy a Talmud összeállítói e hagyományt is ismerték.
b Ber 1�a–b”(...)hogy ne legyen olyan fiunk vagy tanítvá-
nyunk aki nyilvánosan elrontja az ételt, mint a Názáreti Jé-
zus (Yeshu ha-Notzri).” A teljes történetben Jézus Doeg,
Ahitofel és Geházi társaságában találja magát. Közös ben-
nük, hogy mind a hárman rossz útra tévedt bizalmasok
voltak: Dávid király bizalmasa Ahitófel, aki őt elárulva Ab-
solon szolgálatába szegődik (később felakasztotta magát);
Az edomita Doeg Saul bizalmasa volt és Nob papjait ölte
meg Saul parancsára; Geházi pedig Elizeus próféta bizal-
masa volt, akit Elizeus leprával átkozott meg annak mo-
hósága miatt. „Jézus mágiát űzött, megtévesztette és félre-
vezette Izrael népét.” Szintén ez a történet tartalmazza:
„Jézus fölállított egy téglát és azt imádta”. A téglából való
bálvány fölállítása és imádása babiloni szokás volt. Szintén
e talmudrészlet szerint Jézus Egyiptomban tanult mágiát.
Jézus egy bálványimádásra csábító ember (mesit) volt, aki
mágiát űzött és Izraelt tévútra vezette. A zsidó kivégzések
előtt a kivégzendő előtt pár méterrel egy hírnök járt, aki
fennhangon sorolta a kivégzendő bűneit, hogy amennyiben
van valaki aki szerint az illető ártatlan, és bizonyítani tudja,
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előléphessen és megmenthesse az illetőt. Jézus esetében
(talmudi verzió) eltértek ettől: 40 nappal kivégzése előtt hír-
nök járta be az utat amin Jézust vezették a halálba. Ez szo-
katlan volt, mivel a hírnöknek közvetlenül a kivégzendő
előtt kellett volna haladnia, pár méterrel, ugyanazon a na-
pon; a változás oka, hogy Jézus „közel állt a kormányhoz”,
(“barátai voltak magas helyeken”) és a rabbik biztosra
akartak menni, hogy meghal, amiért még a törvény betű-
jét is megszegték. A negyvennapos megelőző hírnökjárás-
nak valószínű oka, hogy ’bebizonyítsa’: Jézus híveinek
negyven napjuk volt hogy védjék mesterüket, és így sem si-
került, megerősítve, hogy Jézus egy csaló és hamis próféta.
A Talmud szerint Jézust megkövezték majd felakasztották,
ami ellentétben áll a keresztény hagyomány keresztre fe-
szítésével. Ennek oka a narratíva polemikus mivoltában ke-
resendő. A bavli felségjogot formál Jézusra, hogy véglege-
sen eltaszítsa. „Jézus eretnek volt, közülünk sokat
elcsábított, de elintéztük zsidó törvény szerint, megkapta
ami érdemelt, és ennyi a történet.” A Talmud leírása a tel-
jes visszájára fordítása az újszövetségi leírásnak, a zsidó szé-
gyennek és bűnnek: „igenis elfogadjuk – érvel – a fele-
lősséget ez eretnek haláláért, de semmi ok arra, hogy
szégyent vagy bűntudatot érezzünk miatta. Nem vagyunk
gyilkosai a Messiásnak, Isten fiának, hanem a jogos kivég-
zői egy káromlónak és bálványimádónak, akit a törvé-
nyünk teljes súlya által ítéltünk halálra.”Az újszövetség ta-
núsága szerint Jézus tanítványokat gyűjtött maga köré,
tizenkettőt, ami Izrael tizenkét törzsét jelképezte.A Talmud
szerint Jézusnak öt tanítványa volt: „Mattai, Naqqai, Net-
zer, Buni, és Todah”. Mindegyik tanítványt megidézik a rab-
bik elé, ahol a saját nevükre hivatkozva védekeznek, azon-
ban a rabbik visszájára fordítják a védekezésüket és
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mindegyiket halálra ítélik. Ezek kitalált beszélő nevek, Jé-
zus egyes tulajdonságaira utalván arra szolgálnak, hogy ki-
figurázzák őket.A Mattai a példázatban azt jelenti, hogy Jé-
zus soha nem fog föltámadni, mi több, a neve is
nyomtalanul elfelejtődik Naqqai arra utal, hogy Pilátus ár-
tatlannak (naqi) találta őt, de a zsidók szerint egyszerűen
ez a neve; Netzer neve azt jelenti „hajtás”, és Izajásra utal (Iz
11:1 – „Vessző kél Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeré-
ből”), ami pedig Máté evangéliumára utal, ahol Jézus Dá-
vidnak, Izáj fiának leszármazottja. A rabbik viszont, szin-
tén Izajás nyomán „utálatos hajtásnak” nevezik, akit
„szennyes hulladékként kidobnak a sírból” (Iz 14:19). A
Bavli szerint Jézus káromló és bálványimádó, aki rengeteg
embert tévútra vezetett, ezért megérdemli, hogy holtteste
temetetlenül heverjen.A Bavli szerint sem Jézus, sem a ta-
nítványai nem fognak soha feltámadni. Meghaltak és taní-
tásuk örökre elenyészik.A kereszténység tanítása szerint Jé-
zus a feltámadása után 40 nappal fölment a mennybe.
Nem meglepő módon, a Talmud teljesen másképp ábrá-
zolja ezt. A Talmud szerint Onqelos – aki állítólag a héber
Biblia arámra fordítója – megidézi a „Názáreti Jézust”
(Yeshu ha-notzri) a sírból, és megkérdezi mi a büntetése a
pokolban. „Jézus” azt válaszolja: „a forró ürülék”. Némely
kézirat/kiadás helyettesíti Jézust „Izrael bűnöseivel” (posh’e
Yisrael). Schäfer megállapítása, hogy először Jézus volt a
példabeszéd alanya, később cserélték ki „Izrael bűnöseire”,
hiszen a legkorábbi kéziratokban Jézus szerepel. A forró
ürülékben főzés a Talmudban a rabbik kinevetésének bün-
tetése. A forró ürülékben főzés szintén értelmezhető úgy,
mint Jézus utolsó vacsorán elmondott szavainak, illetve az
átlényegülésnek a rosszindulatú kigúnyolása. Jézus a Tal-
mudban kevés alkalommal fordul elő. A róla szóló narra-
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tívák koherens, egységes egészet alkotnak: kurafi, bál-
ványimádó, Egyiptomba ment mágiát tanulni, kicsapongó,
rengeteg embert félrevezetett tanaival, a pokolban főzik
forró ürülékben.A Talmud Jézusról szóló részei napvilágra
kerülvén időről-időre zsidóellenes (antijudaista és anti-
szemita) feszültségeket gerjesztettek a befogadó többségi
keresztény társadalomban. A keresztény értékrend szerint
ugyanis e gyalázások istenkáromlásnak (blaszfémia) mi-
nősülnek. A Talmud döntő befolyással lett a zsidóság val-
lási és szellemi életére. Tanulmányozása mellett, kivált a
1�.századtól a 1�. század végéig, minden egyéb tudományos
foglalkozás majdnem kiszorult a zsidóság köréből; ma-
gyarázták, kivonatolták, lefordították és kodifikálták.”

Ennyit tehát a Toledoth Jeshu című koholmányról, és a
Talmudról, amely a zsidóság számára a „legszentebb írott
anyag” és amely „döntő befolyással bír ma is a vallási és
szellemi életükre”. Ennyit ezekről, amelyek bár tartalmukat
tekintve több mint undorítóak, mégis egyes elemeiket te-
kintve feltárnak olyan igazságokat is, amelyek nyilván szán-
dékuk ellenére, de igen hasznos információkat nyújt azok
számára, akik nem hagyván érzelmeiktől elragadtatni ma-
gukat képesek viszonylag objektívan szemlélni e tartal-
makat. És mielőtt engem érne az a vád, hogy a testi zsidó-
ság szent iratait sértő véleményt fogalmaztam meg, hadd
tegyem hozzá a fenti (nem csak tőlem származó) sorokhoz,
hogy azoknak minden szava igaz, és ami a talmudot illeti,
fenti sorok a töredékét sem adják vissza annak az anyag-
nak, amely ezen felül leírásra került nevezett írásokban. Ha
ezeket a világ részleteiben megismerné, az okozhatna némi
kalamajkát. Szerencsére (nyilván nem véletlenül) a talmud
héber nyelvű iratok tömege... No, most evezzünk kissé de-
rűsebb vizekre! A következőkben tehát egy számomra
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egyértelműen az Úr által ihletett művel kapcsolatban szó-
lok, amely bár nem része a megcsonkított nyugati-keresz-
tény kánonnak, mégis egyes részleteit tekintve igazi
gyöngyszeme a biblikus irodalomnak. Egy olyan gyöngy-
szem, amelyben egyértelműen szó van az Úrról, sőt, jó
eséllyel Ő Maga vagy egy hírnök is megjelenik benne, bár
ez nem mindenki számára válik egyértelművé. E mű egyes
részleteit tekintve tehát (III. 1.-től VIII. 3.-ig) olyan szel-
lemi kincs, amelyet mindenképpen érdemes megismernie
minden Krisztust, az Urat követő embernek annak ellenére,
hogy szerzője egy az első században élt, szamaritánus szár-
mazású „keresztény szent”. Ez a tény önmagában még nem
jelentene problémát, hiszen ma az apostolok is kivétel nél-
kül ebbe a kategóriába tartoznak dacára annak, hogy sosem
voltak keresztények. Ám az már annál inkább probléma,
hogy az alábbiakban bemutatásra kerülő írásba is bizony
elég sok ocsú belekeveredett végül a búza mellé az idők so-
rán. Hogy mi lehetett az eredeti tartalom, mi pedig a ké-
sőbbi szövegmásolók, fordítók terméke, azt ma már nem le-
het egyértelműen megállapítani, mindenesetre ha az
olvasót az Úr vezeti, akkor jó eséllyel rálel e műben is a
tiszta búzára csalhatatlan érzékkel választva azt el a sze-
métre való ocsútól. Elképesztő, lenyűgöző, igen mély igaz-
ságok vannak benne, ám rendkívül veszélyes hazugságok
is egyben. A mű fent kiemelten megjelölt része valóban és
konkrétan igazi szellemi csemege ínyenceknek. Egyébként
pedig rengeteget szól az ige szellemi vonatkozásairól, az
ószövetségi törvények és parancsolatok megfeleléseiről, az
ószövetségi kiábrázoló-egyház előképeiről, ami mind
Krisztusról szólt, Őrá utalt. Igen szemléletes példa ezekre
amikor például Mózes vizet fakaszt a sziklából botjával a
szomjazó nép számára, amely jelképe az Úrból (Kőszikla)
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ját oltja). Maga az általam idézett részletek forrásaként
szolgáló verzió sem teljes, ám ezzel együtt is egy meglehe-
tősen terjedelmes irat. Történetének kerete röviden össze-
foglalva az elbeszélő és egy a Palesztinát dúló háborúk
elől a hellének közé menekült zsidó ember és annak néhány
társa között, napokon át folyó disputa, amely során az el-
beszélő igyekszik meggyőzni ószövetségi és logikai érvek-
kel a zsidókat Krisztus messiási mivoltáról, arról, hogy
Magát az Isten Fiát feszítették meg oktalanságukban, hamis
vezetőik szavára hallgatva. Mielőtt azonban belefognék az
idézetek és az ezekkel kapcsolatos egyes meglátásaim köz-
lésébe, engedd meg kedves olvasóm, hogy ismét meg-
osszak veled egy számomra oly csodálatos és szívemnek oly
kedves„jelet”, egy nézeteim és lelkem megerősítő (lelkesítő:)
élményem, amely számos esetben megtörtént már mun-
kám végzése közben, és mint annyiszor, most is igen öröm-
teli bizonyítékát adva annak a jelenségnek, amelyről szel-
lemi vezetésként és múzsaként leírva ezeket már oly
sokszor beszéltem neked. Miközben tehát a fenti sorokat
jegyeztem le, hirtelen az elmémbe villant a „disputa” szó
amely bevallom, meglehetősen meglepett ismét a jelen
gondolatok kapcsán.A párbeszéd vagy legfeljebb diskurzus
szavakat éreztem volna a leginkább odaillőknek ahol a
„disputa” szót kiemelten leírtam, de ha ennyire erősen ez
jött, hát ezt írtam le ott. Persze azért ellenőriztem a dolgot,
hiszen bár úgy véltem – nem is tévesen – hogy értem a szó
jelentését, mégis meglepő eredményre jutottam kapcsán.
Talán te műveltebb vagy nálam, ez könnyen meglehet, hi-
szen magam nem dicsekedhetem büszke világi címekkel.
Faiskola, ilyesmi... Ám, mint mondtam, mégis ismertem a
disputa szó értelmét. Azt, amire ma használják ha hasz-
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nálják, hiszen alapvetően egy jócskán „divatjamúlt” szót
tisztelhetünk benne, de értjük: disputa = szóváltás, párbe-
széd. Én legalábbis ennyit értettem e szó alatt. De mit kap-
tam amikor megnéztem a Tudományos és Magyar Köz-
nyelvi Szavak Értelmező Szótára szerint, íme: „Először a
hitvitákat jelentette, ma általában a szóváltást, vitát ne-
vezik így.” Bevallom, erről nekem, személy szerint a legha-
loványabb fogalmam sem volt! Igencsak „ül” itt a disputa
szó tehát, hiszen az egész írás konkrétan az! Nos, erről be-
széltem és beszélek hát, amikor azt állítom, hogy valaki
egyértelműen vezeti a tollat a kezemben kedves olvasóm!
Hogy ez így van, az nem kérdés. Azt pedig, hogy te ezt az
én szellemi Vezetőmet hova teszed, majd „te” eldöntöd, én
mindenesetre teszem a dolgom. Mindezen bevezető után
következzék tehát Jusztinusz mártír: Párbeszéd a zsidó
Trifónnal (Forrás: enok.uw.hu/Trifon.html) című írása, il-
letve annak részletei ugyancsak az én kiemeléseimmel!

„I. 1. Kora hajnalban a Xysztuszl oszlopcsarnokában sé-
tálgattam, szembejött velem valaki társaságával és meg-
szólított: – Köszöntelek, Filozófus! Alighogy ezt kimon-
dotta, megfordult, velem folytatta sétáját, és követték őt a
barátai is. Erre én is viszonoztam köszöntését: – Mi járat-
ban vagy? – kérdeztem. 2. Mire ő így válaszolt: – Még Ar-
goszban, a szókratikus Korinthosz tanított meg arra, hogy
senkit sem szabad megvetnünk, vagy közönyösen elmenni
amellett, aki ezt a ruhát viseli, hanem mindenben kérdez-
zük meg a véleményét, vitassuk meg vele a dolgokat, hogy
a társalgásból mindegyikünknek, neki is és nekünk is hasz-
nunk legyen. Mert ez mindkét fél számára jó, és egymás-
nak kölcsönösen hasznára vannak. Éppen ezért, ha valakit
meglátok ebben a viseletben, szívesen fordulok hozzá,
ahogy most téged is örömmel szólítottalak meg; de ők is

10�



10�

utánam jöttek abban a reményben, hogy tőled valami hasz-
nosat fognak hallani. 3. „Hát te ki vagy a halandók közt?”
– szakítottam félbe mosolyogva. Nevét és származását köz-
vetlen szavakkal adta tudtomra. – Trifónnak hívnak –
mondotta –, zsidó, a körülmetéltek közül való.A nemrégi-
ben ránktört háború elől menekültem Hellászba, előbb
Korintusba, majd sokfelé megfordultam. – Így tehát a filo-
zófiából nyert hasznot éppen olyan nagyra tartod, mint a
törvényhozótoktól vagy a prófétáktól valót – vetettem
közbe. – A filozófusok talán nem az Istenről beszélnek
mindig – válaszolta –, nemde mindenkor az ő egyetlen vol-
tát és gondviselését kutatták? Vagy talán a filozófiának
nem az a feladata, hogy az isteni természetet kutassa? 4.
Valóban az – válaszoltam –, magam is ezen a véleményen
vagyok. De ezek közül sokan mit sem törődnek vele, hogy
az Isten egy-e vagy több-e, gondot visel-e mindegyikünkre
vagy nem, mivel az ilyen ismeret nem járul hozzá a bol-
dogsághoz, sőt, még minket is meg akarnak győzni róla,
hogy Isten gondviselője a mindenségnek, a nemeknek és a
fajoknak, de veled, velem és az egyes dolgokkal már nem
törődik, ezért nem is kell imádkozni hozzá éjjel és nappal.
�. Egyáltalán nem nehéz elgondolni, hová vezetnek az
ilyen nézetek. Mert, akik így vélekednek, szabadon és bűn-
telenül beszélnek és tesznek mindent, azt tesznek és mon-
danak, amit akarnak, mivel nem félnek büntetéstől, és nem
is remélnek semmi jót az Istentől. De hogyan is lehetne iga-
zuk! Ők ugyanis mindörökre ennek az állapotnak a meg-
maradását hirdetik, sőt, én is, meg te is ismét ugyanígy élsz
majd, nem leszünk sem jobbak, sem rosszabbak. Mások el-
fogadják ugyan testetlennek és halhatatlannak a lelket, de
azt már nem, hogy rosszat is tehet, vagy büntetés vár rá
(mivelhogy a testetlen képtelen a szenvedésre), továbbá azt
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sem, hogy a léleknek (mivelhogy halhatatlan) valamire is
szüksége lenne Istentől. �. Erre ő udvariasan elmosolyodott:
– Hát te – mondotta – mindezekkel kapcsolatban hogyan
vélekedsz, mit tanítasz Istenről, ismertesd meg velünk, mi-
lyen a te filozófiád!

II. 1. Elmondom hát neked, – válaszoltam –, hogy ho-
gyan gondolkodom ezekről. A filozófia valóban Istentől
nekünk adományozott nagy, igen értékes ajándék szá-
munkra, hozzá vezet bennünket, egyedül csak ez egyesít
vele minket. Megbecsülést érdemel mindenki, aki szerinte
él, aki a filozófiát követve alakítja gondolkodását. Mi tehát
valójában a filozófia? És miért küldetett le az embereknek
– bár sokak elől rejtve marad! Mert sem a platonikusok,
sem a sztoikusok, sem a pitagóreusok nem mondhatják
magukénak, mivelhogy ez a tudomány mindenképpen
csak egy lehet. 2. De miért is van az, hogy hidra lett belőle?
Éppen ezt akarom most elmondani! Történt, hogy azok,
akik először adták rá magukat, híresek lettek, követőkre ta-
láltak, de ezek már nem az igazságot keresték, mivel any-
nyira lebilincselte őket elődeik állhatatossága, önfegyelme
és különleges tanítása, aztán mindegyik azt tartotta igaz-
nak, amit tanítójától megtanult, azt hagyományozta is ta-
nítványainak, de még más ehhez hasonlókat is, így történt,
hogy mindegyik irányzatot azzal a névvel illették, ami a tan
szerzőjéé volt. 3. Én magam is kezdetben nagyon szerettem
volna valamelyikhez csatlakozni, előbb egy sztoikusra bíz-
tam magam, elég hosszú ideig tanultam nála, de mivel
semmi többet nem tudott nekem mondani Istenről (mert-
hogy maga sem tudott semmit, és nem is tartotta szüksé-
gesnek a róla szóló tanítást), ezért hát otthagytam őt, és
mást kerestem, egy peripatetikusnak nevezettet, ki éles el-
méjű ember hírében állt. Már a vele töltött első napokban
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arra kért, hogy döntsünk a tandíj felől, félvén attól, hogy
együttlétünk haszontalan lesz. Ezért aztán otthagytam,
mert az ilyen embert semmiképpen sem lehet filozófusnak
nevezni. 4. Lelkemben továbbra is ott volt a vágy, hogy a fi-
lozófia sajátos és kivételes témáit hallgassam, ezért felke-
restem egy hírneves pitagóreust, egy bölcsességben magát
igen jártasnak tartó férfit.A vele való beszélgetés után sze-
rettem volna hallgatója és belső társalkodója lenni. „Jól
van!” – mondta. „Foglalkoztál már a múzsák tudományá-
val, valamint az asztronómiával és geometriával? Vagy ta-
lán azt hiszed, hogy valamit is megláthatsz abból, ami a bol-
dogsághoz hozzásegít, ha előbb nem sajátítod el ezeket,
melyek elvonják a lelket az érzéki dolgoktól és alkalmassá,
érdemessé teszik a szellemi valóságokra, hogy megláthassa
a szépet és az önmagában vett jót?” – �. Nagyon dicsérte
ezeket a tudományokat, és elengedhetetleneknek mon-
dotta mindegyiket, engem azonban elküldött, miután be-
ismertem neki, hogy egyiket sem ismerem. Természetesen
nagyon elszomorított, hogy reményem meghiúsult, mert
azt hittem, ő érti azt a legjobban. Majd újra fontolóra vet-
tem azt az időt, amit ezen tanulmányokkal kellett volna el-
töltenem, és nem akartam hosszúra nyújtani. �.Arra az el-
határozásra jutottam, hogy a platonikusokat keresem fel, ők
ugyanis igen nagy megbecsülésnek örvendtek, és így a
nem sokkal előtte városunkba érkező szakemberhez men-
tem, aki a platónikusok között is jó hírű volt. Hosszasan be-
szélgettünk, szinte minden nap sokat jutottam előre. Na-
gyon megfogott elgondolásuk a testetlen lényekről, az ideák
szemlélete szárnyat adott gondolataimnak, rövid idő alatt
bölcsnek hittem magamat, balgán azt reméltem, hogy ha-
marosan meglátom az Istent, Platón filozófiájának ugyanis
ez a végső célja.
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III. 1. Ilyen lelkiállapotban voltam én akkor, és szerettem
volna magányban elmélyedni, a földi lakók nyomait kike-
rülni, a tengerhez közeli helyre mentem. Ahogy ennek a
helynek közelébe értem, szerettem volna ott magamban
maradni, de egy öregember, nem megvetendő külsejű,
megjelenése szelídséget és tiszta erkölcsöt sugárzott, kissé
messzebbről követett engem; én hozzáfordultam, megáll-
tam, szemeimet rászegeztem. 2. – Ismersz talán engem? –
kérdezte. Én tagadtam. – Akkor miért nézel így rám? – kér-
dezte tőlem. – Elcsodálkoztam azon – válaszoltam –, hogy
téged itt talállak; egyáltalán nem reméltem, hogy bárki
emberfiával is találkozom itt. – Az enyéimért aggódom –
mondotta –, akik elutaztak. Kijöttem, hogy megnézzem,
hátha feltűnnek valahonnan. És te – fordult hozzám –, mit
keresel itt? – Kedvemre van az ilyen időtöltés – válaszoltam
–, zavartalanul gondolkodhatok magamban. Ez a hely igen
alkalmas az elmélkedésre. 3. – A tanokat kedveled – mon-
dotta –, de a tetteket és az igazságot már nem? Nem kellene
inkább azon lenned, hogy inkább légy szakértő a tettekben,
mint az elméletekben? Mire én ezt válaszoltam: – Hát le-
het annál nagyobb cselekedetet végbevinni, mint megmu-
tatni a mindenséget kormányzó értelmet, magunkba fo-
gadni, rá irányulva meglátni mások tévelygéseit és
foglalatosságait, hogy semmi olyat nem cselekednek, ami
egészséges volna és Istennek kedves? A filozófia és a józan
értelem nélkül senkiben sem lehet meg az okosság. Ezért
minden embernek szüksége van a filozófiára, amit a leg-
nagyobb és legértékesebb műnek kell tartania, a többi
mind másod – vagy harmadrendű; ha a filozófiától függe-
nek, akkor elfogadhatók és tűrhetők, de ha a bölcselet nem
támogatja, és nem kíséri ezeket, akkor közönségesek és ter-
hesek azoknak, akiknek foglalkozniuk kell ezekkel. 4. Tehát
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a filozófia megadja a boldogságot? – összegezte szavamat.
– Valóban megadja – mondtam –, és egyedül csak ez adja
meg. – Mi tehát a filozófia? – kérdezte –, és miben áll a tőle
kapott boldogság? Ha nincs annak akadálya, hogy el-
mondjad, mondd el! – A filozófia – válaszoltam – a létező
tudománya és az igazság megismerése. A boldogság pedig
ennek a tudománynak és bölcsességnek a jutalma. �. – Te
minek nevezed Istent? – kérdezte. – Aki mindig ugyanúgy
van és minden más dolog létének az oka. Ez az Isten. – Ezt
a választ adtam neki, szavamat szívesen hallgatta, és ismét
kérdezett. – A tudomány nemde különböző dolgokat je-
lentő általános fogalom. A különböző szakok esetében,
akik ezek közül valamelyik tudományt ismerik, azokat
hozzáértőknek nevezik, akár hadvezetésről, akár kor-
mányzásról vagy gyógyításról beszélünk. De az Istenre és
az emberre vonatkozó dolgokban már nem így áll a dolog.
Van-e olyan tudomány, amely megadja az isteni vagy em-
beri dolgok ismeretét, megadja még továbbá mindezek is-
teni jellegének és az igazságosságnak a megismerését is? –
Meg bizony – válaszoltam. �. – Hogyan? Ugyanúgy ismer-
jük az Istent és az embert, ahogyan a múzsák tudományát,
az aritmetikát vagy az asztronómiát meg bármi más ehhez
hasonlót? – Semmiképpen sem – válaszoltam. – Akkor
nem válaszoltál helyesen nekem – mondotta. – Mert más
az, amit tanulás vagy elmélyedés útján sajátítunk el, és
más a látás által szerzett tudomány. Ha valaki azt mon-
daná neked, hogy Indiában létezik egy olyan állat, melynek
a természete más, mint a többi állaté, mert ilyen meg olyan,
változatos formájú és tarka, egyáltalán el sem tudnád kép-
zelni, mielőtt nem láttad volna magad? �. – Valóban nem
– mondottam. – Akkor – mondotta – a filozófusok hogyan
gondolhatnak és mondhatnak bármi helyeset és igazat Is-
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tenről, mikor nincs róla tudományuk, sohasem látták őt, és
nem is hallották? – De Atyám – fűztem hozzá –, ilyen sze-
mekkel nem látható az isteni lényeg, egyedül csak az érte-
lem számára ragadható meg, ahogy azt Platón megmon-
dotta, és én ezt helyesnek tartom.

IV. 1. – Az értelmünknek tehát van egy olyan képessége,
és az olyan nagy, nem az érzékeken keresztül ragadja meg a
szemlélet tárgyát? De látta-e valaha is az Istent az emberi ér-
telem, ha a Szentlélek nem készítette elő? – Platón mondotta
– feleltem –, hogy az értelem szeme ilyen, és azért adatott
meg nekünk, hogy vele világosan meglássuk azt, aki minden
értelmes valónak az oka, aminek nincs sem színe, sem alakja,
sem nagysága, semmi olyan tulajdonsága, amit a testi szem
észlelni tud; hogy mi is ez valójában? Az, ami minden lényeg
feletti – folytattam tovább –, nem beszélhető el, nem fejez-
hető ki, az egyedül szép és jó, jelen van a természeténél
fogva jó lelkekben, a velük való rokonsága és az őt látni akaró
vágyódásuk révén. 2. – Miben mutatkozik meg az Istennel
való rokonságunk? – kérdezte. – Avagy a lélek isteni valóság
és halhatatlan, része a királyi értelemnek? Hogyan látja az Is-
tent? Így számunkra lehetséges, hogy értelmünkkel megra-
gadjuk az Istent, és ezáltal már boldogok leszünk? – Valóban
így van – mondottam. – Minden élőlénynek – kérdezte –,
aminek csak van éltető lehelete, azt ugyanolyannak mond-
hatjuk, vagy más az emberé, más a lóé és más a szamáré? –
Semmiképpen sem – válaszoltam –, mert mindegyikben
egyforma az. 3. – A ló, a szamár – mondotta – látja vagy látta
valamikor az Istent? – Nem, dehogy – válaszoltam –, még az
emberek közül se sokan, csak az, aki igazként él, megtisztult
az igazságosságban és az összes erényben. – Tehát nem a ro-
konság révén látja a lélek az Istent szólt közbe –, sem nem
azért, mert szellem, hanem azért mert mértékletes és igaz. –
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Valóban így van – helyeseltem – és mert van benne valami,
ami által megérti az Istent. – Jól van! De a kecskék és a bir-
kák valami bűnt követtek el? – Semmiképpen – mondottam
én. 4. – Szavaid szerint – mondotta – ezek az élőlények is lát-
ják?! – Dehogy – válaszoltam. – Mert nekik a testük, mivel-
hogy ilyen, akadályozza őket ebben.– Ha ezek mégis beszélni
tudnának – szakított félbe –, jól tudod, sokkal nagyobb
ékesszólással nyilatkoznának megvetően a mi testünkről. De
most hagyjuk ezt. Legyen úgy, ahogyan mondottad. Most in-
kább arra felelj nekem, hogy a lélek akkor lát-e, amikor a test-
ben van, vagy amikor attól elválik? �. – Amíg emberi alak-
ban van, addig is képes az értelem által erre – mondottam
–, de sokkal inkább akkor, amikor a testtől megszabadul,
mert önmagában lesz és eléri azt, amit mindenkor szeretett.
– És erre az állapotra emlékezik akkor, amikor az emberbe
visszatér? – Nem hinném – mondottam. – Mi hasznuk van
azoknak, akik látták Istent, avagy mi az előnye annak, aki
látta Istent, azzal szemben, aki nem látta őt, ha az előbbi még
csak arra sem emlékezik, hogy látta? �. – Nem tudom meg-
mondani – válaszoltam. – És akik méltatlanok erre a látásra,
azokra miféle büntetés vár? – kérdezte. – Valamely vadállat
testét öltik magukra, és ez lesz büntetésük. – Tudják, hogy
miért jutottak ilyen testbe, és hogy ez a büntetés? – Nem hin-
ném. �.– Akkor pedig semmi értelme sincs az ilyenfajta bün-
tetésnek, mit nem nehéz belátni, mert úgy is mondhatnám,
hogy nincsen semmiféle bűnhődés abban, ha valaki nem
fogja fel büntetését. – Valóban nincsen. – Így tehát a lelkek
nem látják az Istent, és nem is vándorolnak egy másik testbe,
mert így tudatában kellene lenniük, hogy büntetés alatt áll-
nak, és félnének attól, hogy bármi módon a legkisebb bűnt
is elkövessék, csak ezután már büntetésre ne jussanak. Az-
zal én is egyetértek, hogy Isten létét felfogják a lelkek, vala-
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mint azt, hogy jó az igazságosság és a vallásosság – mondta.–
Igazad van – válaszoltam rá.

V. 1. – Mindebből ezek a filozófusok semmit sem értet-
tek meg, és arra sem tudtak megfelelni, hogy valójában mi
is a lélek. – Én is így látom. – Nem mondhatjuk (a lelket)
halhatatlannak, mert ha azt állítjuk, hogy halhatatlan, ak-
kor teremtetlen is. Teremtetlen és halhatatlan az úgyneve-
zett platonikusok szerint. – Te talán a világmindenséget is
teremtetlennek mondod? – Vannak, akik annak mondják,
de én nem fogadom el tanításukat. 2. – Jól teszed. Miféle
alapon lehet az a test oly maradandó, mely fogható, átfor-
málható és összetett, alakítható és rombolható, napról
napra változik, nemde azt kell gondolnunk, hogy valami-
lyen kezdete van? Így tehát ha a világ is keletkezett, a lel-
ket szükségképpen keletkezettnek mondjuk, mert tán va-
lamikor nem létezett. Az emberért lett ugyanis, mint
minden élőlény, ha egyáltalán azt tartod, hogy önmaguk-
ban, s nem testtel jöttek létre. – Helyesnek találom a gon-
dolatmenetedet. – Akkor hát nem halhatatlanok.– Nem,
mivelhogy a világot értünk teremtettnek mondjuk. 3. – Én
nem állítom azt, hogy minden lélek meg fog halni, mert ez
a gonoszok számára csak nyereség volna. Hanem mi tör-
ténik? Az Istent helyesen tisztelők lelkei jobb helyre fognak
kerülni, a gonoszok és a bűnösök viszont egy rosszabb
helyen maradnak az eljövendő ítélet napjáig. Ezért, akiket
az Isten méltóknak talált, azok nem halnak meg, akikre pe-
dig büntetés vár, életben maradnak, mert az Isten akaratá-
nak megfelelően bünteti meg őket. 4. – Amit te mondasz;
nemde hasonló ahhoz, mit Platón a Timaioszban burkol-
tan tanított: a világról, azt mondva, hogy minden, ami lett,
romlandó és csak az Isten akarata folytán nem bomlik fel
és nem lép a halál sorsszerű útjára? Te is ezt tartod he-
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lyesnek, mit ő a lélekről meg általában véve minden más
dologról mond? – Minden, ami az Isten után lett vagy
lesz, az romlandó természetű, az ilyenek megsemmisülnek
és többé nincsenek. Egyedül csak az Isten romolhatatlan
és nincs keletkezése, és éppen ezért mondható Istennek,
utána következő minden más keletkezett és romlandó.
�. Így a lélek is halandó és bűnhődik. Ha a lelkek nem ke-
letkeztek volna, nem is tudnának bűnt elkövetni, az okta-
lanság sem sodorhatná magával őket, nem lennének gyá-
vák vagy merészek, nem kellene soha disznóba, kígyóba
vagy kutyába vándorolniok; nem lehetne jogos ezeket rá-
juk kényszeríteni, mivel halhatatlanok. Mert ami halha-
tatlan, a halhatatlan tulajdonságaival rendelkezik, min-
dig egyforma és ugyanaz, mert az egyik keletkezés
nélküli sem hatalomban, sem tiszteletben nem múl-
hatja felül a másikat. �. Nincs tehát sok keletkezés nélküli
valóság, mert akkor, ha a köztük levő különbségek okait
nyomoznád, nem találnád meg, hanem a határtalanba
jutna mindig a gondolat, végül kifáradva valamikor egy ke-
letkezés nélkülinél megállnál és ezt neveznéd a mindenség
okának. – És mindez rejtve maradt Platón és Püthagorász
előtt, a bölcs férfiak előtt, akik úgy állnak előttünk, mint a
filozófia bástyái és erődítményei? – kérdeztem tőle.

VI. 1. – Én nem törődöm Platónnal vagy Püthagorásszal,
egyáltalán senkivel, aki ilyeneket gondol; inkább azután,
hogy valóban így igaz-e, ennek megfelelően fogadd el a ta-
nítást! A lélek vagy maga az élet, vagy élete van. Ha élő,
akkor más valami élteti, és nem maga magát. Ahogy a
mozgás is általában más valamitől ered és nem magától.
Azt pedig senki sem vitatja, hogy a lélek élő. Ha pedig
élő, akkor nem azért élő, mert ő maga az élet, hanem
mert részesedik az életben; a részesedő ugyanis külön-
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bözik attól, amiben részesedik. Az életből részesedik a lé-
lek azért, mert az Isten őt élőnek akarja. 2. Így tehát egy-
kor nem lesz az élet részese, mikor már az Isten nem akarta
őt élőnek. Ezért nem úgy sajátja az élet, mint az Istennek.
Ahogyan egy ember sem volt mindenkor, a test nem volt
együtt a lélekkel öröktől fogva, és amikor majd annak is el-
jön az ideje, hogy ez a harmónia felbomoljon, elhagyja a lé-
lek a testet, és az ember megszűnik létezni; így ha eljön a
lélek megszűnésének ideje, eltávozik tőle az éltető lehelet,
és a lélek megszűnik, és visszatér oda, ahonnét vétetett
(vö,:Préd 12, �).

VII. 1. – Hát akkor milyen tanítónk lehet és ki lehet az,
miből lehet hasznunk – kérdeztem –, ha még nekik (Pla-
tónnak és Püthagorásznak) sem volt igazuk? – Sok évszá-
zaddal korábban, sokkal régebben, mint a nevezett filozó-
fusok, éltek a szent, igaz és Isten előtt kedves, az isteni
Lélekben beszélő férfiak, akik a jövendőt előre hirdették,
mindazt, ami mostanában bekövetkezett; prófétáknak ne-
vezik őket. Egyedül ők ismerték és hirdették az emberek-
nek az igazságot, senkitől sem félve, nem keresve senki ke-
gyeit, sem dicsvágytól megszédülve, mindig csak azt
hirdették, amit a Szentlélekkel eltelve láttak és hallottak. 2.
Írásaik mindmáig megmaradtak, legnagyobb hasznukra
van azoknak, akik a kezdetről és a végről vagy mindarról,
amit a filozófusoknak ismerni kell, olvasni akarnak, és
ezekben megbízhat. Bár írásaikat hajdan nem a bizonyí-
tás igényével készítették, hanem szavahihető tanúi voltak
ők az igazságnak, túl minden bizonyításon, bekövetkezett
és bekövetkezendő dolgok kényszerítenek az általuk leír-
tak elfogadására. 3.A csodák is, amelyeket végbe vittek, iga-
zolják őket abban, amit a mindenséget megalkotó Istenről
és Atyáról mondottak, vagy a tőle küldött Krisztusról, az ő
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Fiáról hirdettek, amit a hazug és tisztátalan lelkektől eltelt
hamis próféták sohasem tettek és tudnak megtenni, de
azért odáig merészkedtek, hogy az ostoba emberek elkáp-
ráztatására és megtévesztésére csodákat tettek, hogy azok
dicsőítsék a tévely szellemeit és a démonokat. De te most
fohászkodj, hogy megnyíljék előtted a fény kapuja, mivel-
hogy senki sem tudja sem felfogni, sem megérteni, csak
az, akinek Isten és az ő Krisztusa megadja ezt.

VIII. 1. Amikor ezeket elmondotta, meg megannyi
mást is, aminek elmondására időnk most nincsen, eltá-
vozott, de meghagyta ezeknek átelmélkedését (!!!); többé
már nem is láttam viszont őt. Lelkemben pedig valamiféle
láng lobbant fel, szerető vágyakozás költözött belém a
próféták iránt, és azok iránt is, akiket Krisztus barátai-
nak neveznek. Végiggondoltam magamban szavait, és
egyedül csak ezt a filozófiát tartottam biztosnak és hasz-
nosnak. 2. Íme, így és ezért lettem én magam is filozófus!
Szeretném, ha mindenkit ugyanez a buzgóság fűtene, hogy
ragaszkodjon az Üdvözítő tanításához. Ezekben van va-
lami félelmetes, ami megijeszti azokat, akik a helyes útról
letérnek, de a legnagyszerűbb felüdülés azoknak, akik
szívükön viselik. Ha te a magad ügyével valamit is törődsz,
és az üdvösségedet szem előtt tartod, és bízol az Istenben,
és semmit sem teszel ellenére, megvan a lehetőséged Isten
Krisztusának felismerésére, és hogy tökéletes légy, így va-
lóban boldogan fogsz élni. 3. Ahogy elmondottam mind-
ezt, drága barátom, Trifón kísérői elmosolyodtak, ő maga
is elmosolyodott. – Valamit elfogadok belőle – mondotta –
, és csodálom az isteni dolgok iránti buzgalmadat. Jobb
volna azonban, ha továbbra is Platón, vagy valamelyik más
filozófus bölcseletével foglalkoznál, a kitartásban, az ön-
uralomban és meggondoltságban gyakorolnád magadat
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ahelyett, hogy megbízhatatlan tanokkal tévesztenéd meg
magadat és semmirekellő embereket követnél. Aki ebben
a filozófiai irányban megmarad, élete bűntől ment marad,
egy boldogabb életben való reménye is megmarad. De aki
elhagyja az Istent, és emberbe veti bizalmát, miféle bol-
dogság jut neki? 4. És ha te most már engem is meg akarsz
hallgatni (mert immár barátomnak érezlek téged), előbb
metélkedj körül, aztán tartsd meg a törvény szerint a szom-
batot, az ünnepeket és az Isten újholdjait, egészen egysze-
rűen: teljesítsd mindazt, amit a törvény előír, így esetleg ir-
galmat találsz Isten előtt, a Krisztus pedig, ha már
egyáltalán megszületett, vagy valahol él, ismeretlen, és ő
maga sem tudja, hogy kicsoda; addig nincs is semmi ha-
talma, amíg Illés el nem jön, hogy felkenje őt nyilvánosan.
Ti pedig csak hiú beszédekre hallgattok, magatoknak ala-
kítottatok ki egy Krisztust, és éppen elővigyázatlanságtok
miatt elvesztek.

IX. 1. – Megértelek, Trifón – mondottam –, és meg is bo-
csátok neked, mert nem tudod, mit beszélsz, mert azokra
a tanítókra hagyatkozol, akik nem értették meg az írásokat,
olyan feltételezéseknek adsz hangot, melyek éppen felötle-
nek benned. Ha pedig akarsz, kaphatsz tanítást arról, hogy
nem tévedünk, s nem szűnünk meg vallomást tenni őmel-
lette, noha az emberek részéről ezért gyalázattal illetnek, és
még akkor is, ha a félelmetes zsarnok tagadásra kényszerít;
most azonnal bizonyítom, hogy mi nem üres mítoszoknak,
nem is alaptalan beszédnek, hanem az isteni Lélektől eltelt,
erőt sugárzó és kegyelemben virágzó embereknek adunk
hitelt. – Mint tudom, abban, amit evangéliumotoknak ne-
veznek, oly nagy és csodálatos dolgok vannak, hogy felté-
telezhetően senki sem tudja megtartani azokat, magam is
figyelmesen tanulmányoztam ezeket. 3. Amit viszont leg-
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kevésbé sem tudunk megérteni, hogy ti ugyan vallásosak-
nak tartjátok magatokat, azt hiszitek, különböztök a töb-
biektől, közben életetek egyáltalán nem tér el a pogányo-
kétól, nem tartjátok meg az ünnepeket sem a szombatot,
nem metélkedtek körül, egy keresztre feszített emberre
alapozzátok reményeteket, és azt várjátok, hogy az Istentől
valami jót kaptok, miközben nem tartjátok meg parancsait.
Nem olvastad azt, hogy„a lélek, mely a nyolcadik napon nem
metélkedik körül, az nemzettségéből kitaszított lesz?”(vö: Ter
1�, 14). Ugyanezt írja a pogányokra és a pénzért vásárolt
rabszolgákra is (vö: Te,1�, 2). 4. Ezt a szövetséget tehát már
a legelején semmibe veszitek, a többivel sem törődtök,
bennünket azonban arról akartok meggyőzni, hogy isme-
ritek az Istent, de valójában nem teszitek meg azt, amit az
istenfélők megtesznek. Ha lenne valami válaszod ezekre, és
igazolni is tudod, hogy milyen alapon reménykedtek így, ha
a törvényt nem tartjátok meg, azt hallanánk tőled a leg-
szívesebben, majd a többit is hasonlóképpen megvitatjuk.

XI. 1. Nem lesz sohasem más Isten, Trifón, és nem is volt
sohasem – mint ahogy én is vallom ezt – rajta kívül, aki
megteremtette és elrendezte a mindenséget. Nekünk sem
más, és nektek sem más az Isten, azt gondoljuk, ő volt az, aki
atyáitokat kivezette Egyiptom földjéről, hatalmas kezével és
fenséges karjával. Nem reménykedünk másban – mivel
nincs más –, mint akiben ti is,Ábrahám, Izsák és Jákob Is-
tenében. Mi nem Mózesben reménykedünk, és nem is a tör-
vényben, mert így mi is úgy tennénk, mint ti. 2. Most tehát,
ahogy már olvastad, Trifón, hogy eljött a legtökéletesebb tör-
vény, a legsajátosabb szövetség mindenkivel, és ezt most
már minden embernek meg kell tartania, akik Istentől el
akarják nyerni az örökséget. A Hórebnél kihirdetett tör-
vény már elévült és csak a tiétek, ez pedig egyszerűen
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mindenkié. Ha pedig törvényt hoznak a másik törvény el-
lenére, akkor az előbbi érvényét veszti; Ugyanúgy a ké-
sőbb kötött szövetség a korábbit hatálytalanítja. Minden
időkre szól a mi törvényünk, és tökéletes a nekünk adott
Krisztus és a hűséges szövetség, rajta kívül nincsen se tör-
vény, se parancsolat, se rendelkezés. 3. Hát te nem olvastad,
hogy mit mond Izaiás:Hallgass meg, hallgass meg én népem!
Királyok figyeljetek ide, mert a törvény tőlem jön, és ítéletem
a népek megvilágosítására lesz. Hamarosan elérkezik igazsá-
gosságom, és eljön üdvösségem, az én karomba reménykednek
a népek (vö: Iz �1, 4s).Vagy Jeremiás által így beszél erről az
új szövetségről: Íme eljönnek a napok – mondja az Úr –,
amikor Izrael hazával és Júda hazával új szövetséget kötök,
nem azt, amit atyáitokkal kötöttem azon a napon, amikor meg-
fogtam kezüket, hogy kivezessem őket Egyiptom földjéről (vő:
Jer 31, 31s). 4. Ha pedig Isten egy jövőbeli új szövetség meg-
kötését hirdette meg, ami a népek világosságára lesz, látjuk
és meg vagyunk győződve róla, hogy magának a megfeszí-
tett Jézus Krisztusnak neve által járultak a pogányok Isten elé
a bálványoktól és más igazságtalanságoktól elfordulva, s
mindhalálig megvallják őt és gyakorolják vallásukat, és a tet-
tekből és az ezeket kísérő csodajelekből mindenki megért-
heti, hogy ez az új törvény, az új szövetség és mindannak vá-
rása, ami jót csak remélhet az összes nemzet Istentől. �.
Mert mi vagyunk igazi izraeliták, a szellemiek, Juda, Jákob,
Izsák és Ábrahám nemzetsége, akiket a körülmetélkedésben
Isten tanúsított a hitben, akiket Ő megáldott, sok nép atyjá-
nak nevezett, akik a megfeszített Krisztus által járultunk Is-
tenhez, mint ezt majd fejtegetésünk során bizonyítjuk. Az új
törvény örök szombatot akart nektek, de ti csak egy na-
pon akartok istentiszteletet tartani, nem értitek meg, hogy
miért rendelte így nektek.
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XXXIV.1. Hogy pedig meggyőzzelek benneteket arról,
hogy az írásokból semmit sem értettetek meg, egy másik,
Szentlélektől Dávidnak diktált zsoltárt is idézek, amely
ugyan szerintetek Salamonról, egykori királyotokról szólt,
bár ő a mi Krisztusunkról írja ezeket. A kifejezésbeli ha-
sonlóságok miatt félreértettétek, mint ahogyan azt, ahol azt
mondja: az Úr törvénye szeplőtelen (vö: Zsolt 1�, �), ti nem
az ez utáni, jövőbeli törvényre értitek, hanem Mózesére –
, noha az Isten azt kiáltja, hogy új törvényt és új szövetsé-
get hoz. 2.Ahol ezt mondja: Isten, ítéletedet add a királynak
(vö: Zsolt �1. 2) – és mert a király Salamon volt, ti állítjá-
tok, hogy a zsoltár róla beszél, ám a zsoltár világos sza-
vakkal a minden időkre szóló királyt hirdeti, vagyis Krisz-
tusról szól. Krisztus ugyanis király, pap, Isten, Úr, angyal,
ember, hadvezér, kő és megszületett gyermek, aki előbb
szenvedett, majd felment az égbe, de ismét eljön dicsőség-
ben, és meghirdették, hogy övé a minden időkre szóló ki-
rályság, mint ezt az összes írásból igazolom.

XXXVI. 1. Mire ő így felelt: – Legyen úgy, mint mondottad,
hogy megjövendölték Krisztus szenvedését, hogy kőnek ne-
vezték őt, és csak az első eljövetele után lesz dicsőséges, de eb-
ben szenvedőként jelenik meg a meghirdetés szerint, és majd
el fog jönni, mint mindenek bírája, és minden időkre király lesz
és pap. Igazold hát nekünk, hogy valóban ő az, akiről ezeket
megjövendölték! 2.Ahogy akarod, Trifón, eljutunk majd oda
is, hogy ezeket kívánságod szerint igazolni fogom a megfe-
lelő helyen – mondottam. De most te egyezz bele, hogy elő-
ször én idézzem fel azokat a jövendöléseket, melyeket aka-
rok, annak igazolására, hogy a Krisztust Istennek, a
hatalmasságok és Jákob Urának is nevezi őt a Szentlélek ha-
sonlatban, bár a ti írásmagyarázóitok, mint Isten kiáltja, ér-
tetlenek (vö: Jer 4, 22), mert azt állítják, hogy nem Krisz-



121

tusról mondotta, hanem Salamonról, mikor is a tanúság sát-
rát az általa épített templomba bevitte. 3. Dávid zsoltára
ugyanis így szól: Az Úré a föld, és mindaz, ami betölti; a
földkerekség és minden lakója. Ő alapozta a tengerekre,
megépítette a folyók felett. Ki mehet fel az Úr hegyére? Vagy
ki állhat meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tisztaszívű,
aki lelkét nem adja hiábavalóságokra, aki nem esküszik ha-
misan szomszédja ellen. 4. Az ilyen áldást nyer az Úrtól, ir-
galmasságot üdvözítő Istenétől. Ez az istenkeresők nemze-
déke, akik Jákob Istenének arcát keresik. Nyissátok meg
kapuitokat, fejedelmek, táruljatok fel örök kapuk, és bevonul
a dicsőség királya. Kicsoda ő, a dicsőség királya? Az erős Úr, a
csatában verhetetlen. Nyissátok meg a kapuitokat, fejedel-
mek, táruljatok fel örök kapuk, és bevonul a dicsőség királya.
Kicsoda ő, a dicsőség királya? A hatalmasságok Ura, ő a di-
csőség királya (vö. Zsolt 23, 1-10). �.Azt már igazoltam, hogy
a hatalmasságok Ura nem Salamon; hanem amikor a mi
Krisztusunk feltámadt a halottak közül, és felment az égbe,
az egekbe az Istentől rendelt fejedelmek parancsot kaptak,
hogy nyissák meg az egek kapuit, hogy bevonuljon ő, aki a
dicsőség királya, és felmenvén az Atya jobbjára ült, míg el-
lenségeit lábai alá nem teszi zsámolyul, mint az egy másik
zsoltárból világosan kiderül. �. Mivel a mennyei fejedelmek
nem szép, tiszteletet parancsoló külsőben látták, ezért dics-
telennek tartották, nem ismerték fel, ezért kérdezgették:
„Kicsoda ő, a dicsőség királya?”.Akkor a Szentlélek, vagy az
Atya, vagy éppen saját személyében így válaszolt meg ne-
kik: „A hatalmasságok Ura, ő a dicsőség királya”. De hát sem
Salamonról, aki ugyan dicsőséges király volt, sem a tanúság
sátoráról, sem a jeruzsálemi templom ajtónállói bármelyi-
kéről senki ezt nem merné mondani: „Kicsoda ő, a dicső-
ség királya?”. Ezt igazán mindenki beismerheti.
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XXXVII. 1. A negyvenhatodik zsoltár diapszalmája ezt
mondja Krisztusról: Fölment az Isten örömrivalgásban, az
Úr a harsona szavában. Énekeljetek zsoltárt az Istenünknek,
énekeljelek zsoltárt; énekeljetek zsoltárt a királyunknak, éne-
keljelek zsoltárt; mert az Isten az egész föld királya; énekel-
jetek zsoltárt mesteri módon. Uralkodik az Isten a nemzete-
tek felett, szent trónján ül az Isten. A népek fejedelmei
Ábrahám Istenénél gyűltek össze, mert a föld hatalmasságait
Isten szerfölött felmagasztalta (vö. Zsolt 4�, �-10). 2. A ki-
lencvennyolcadik zsoltárban pedig így korhol benneteket
a Szentlélek, mert azt, akit nem akartok királynak, azt Sá-
muel, Áron, Mózes meg a többiek királyának és Urának
nyilvánítja. 3. A zsoltár szavai ezek:„Az Úr uralkodik, a
népek haragban égnek, ő a kerubok felett ül, reszkessen a föld.
Az Úr Sionban nagy, és fenséges minden nép fölött. Megvall-
ják a te nagy nevedet, mert rettenetes és szent az, a király fen-
sége szereti az ítéletet. Te szabtad meg a rend alapjait, Já-
kobban az ítéleteket és a rendelkezéseket te hoztad.
Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le lá-
bának zsámolyához, mert Ő szent. 4. Mózes és Áron a pap-
jai között, Sámuel is azok között, kik lehívják nevét. Hívják
(mondja az Írás) az Urat, és ő meghallgatja őket. A felhő-
oszlopból beszélt hozzájuk, hagy megőrizzék az ő tanúságait,
és a rendelkezéseket, amiket nekik adott. Uram, mi Istenünk,
te meghallgatsz bennünket; Isten, te, aki közel voltál hozzá-
juk, de keményen megbüntetted ellenszegüléseiket. Magasz-
taljátok az Urat, a mi Istenünket, boruljatok le hegyén, mert
szent Úr a mi Istenünk”(vö. Zsolt 9�, �-9).

XLVIII. 1. Ezek után Trifón szólt: – Immár hallottuk,
hogy ezekről miként vélekedel, térj hát vissza a beszédnek
arra a pontjára, ahol abbahagytad, és fejezd be. Különösnek
találom, és teljes egészében igazolhatatlannak is tűnik előt-
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tem, mikor mondottad, hogy az idők kezdete előtt létezett
Isten ez a Krisztus, majd embernek született, így ő nem
ember az emberek közül; de nemcsak különösnek találom,
hanem esztelenségnek is. 2. Mire én így válaszoltam: Tu-
dom, hogy különösnek látszik, főképpen azoknak, akik a ti
fajtátokból valók, akik az Isten szavát sem megtenni, sem
megérteni nem akarjátok, csak a tanítóitokét, amint azt
maga Isten kiáltja (vö: Iz 29, 1�). Ugyanakkor, Trifón, tény,
hogy ez az ember az Isten Felkentje, nem lehet tagadni, még
ha nem is tudnám bizonyítani, hogy Ő valós Isten, aki az-
előtt létezett, – mint a világmindenség Teremtőjének Fia –
, hogy emberré lett a szűz által. 3. Minden felhozott igazo-
lásból bebizonyosodott, minden kétséget kizáróan, hogy ő
az Isten Felkentje, legyen bármilyen is, de ha én nem is tud-
nám igazolni, hogy ő annak előtte is létezett, beleegyezett,
hogy ember legyen, teste volt és érzései, az Atya akarata sze-
rint, akkor is csupán csak azt mondhatjátok joggal, hogy én
beszéltem tévesen, de mégsem tagadhatjátok azt, hogy ő a
Felkent, még ha az emberek között született embernek
mutatkozott is, és még ha nem lehetne többet igazolni an-
nál, hogy nyilvánvaló lett Krisztus által az Atya választása.
4. Mert vannak olyanok, barátaim, méghozzá közületek va-
lók, akik elismerik, hogy Jézus a Krisztus, de azt állítják,
hogy ő csak ember volt az emberek közül, én természete-
sen nem osztom nézetüket, akkor sem, ha látnám, hogy a
nagyobb rész ennek megfelelően vélekedne, de Krisztus
maga nem emberi tanok követését parancsolta meg ne-
künk, hanem azt, hogy annak higgyünk, amit a szent pró-
féták hirdettek, és amit ő maga tanított.

L.1. Akkor Trifón vette át a szót: – Mint láthatod, vizs-
gálódásunk minden egyes részletéhez sok mindennel kap-
csolatban megannyi ellenvetést teszek, éppen ezért én is
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kész vagyok, hogy megválaszoljak neked mindenre, amit
csak kérdezel. De előbb válaszolj arra, mivel tudod igazolni,
hogy más Isten is van a mindenség alkotóján kívül, majd pe-
dig igazold azt is, hogy mi alapon tartod az ő szűztől való
születését?

(Itt érkezünk el arra a pontra, amikor a dialektika átvált
a kettő létező isten hamis tanának sulykolására.)

LIV. 1. Amit pedig Mózes mondott el, amit Jákob pátri-
árka megjövendölt, hogy „borban mossa meg stóláját, szőlő
vérében ruháját”, azzal arra utalt, hogy vérével mossa le azo-
kat, akik hinni fognak benne. Stólájának nevezte a Szent
Szellem azokat, akik általa nyerik el bűneik bocsánatát, és
ereje által mindig is jelen van bennük, de nyilvánvalóan
csak a második eljövetelében lesz jelen. 2. A szőlő véréről
beszél az Ige, mintegy művészi kifejezéssel arra világít rá,
hogy Krisztusnak nem emberi magtól való vére van, ha-
nem az Isten erejéből való.Ahogy a szőlő vérét sem az em-
ber nemzi, hanem Isten hozza létre, úgy Krisztus vére sem
emberi magtól való lesz, hanem hogy Isten erejéből való,
arra előzetesen célzott. És a most idézett jövendölés, férfiak,
azt igazolja, hogy Krisztus nem az emberek közül, és nem
a szokásos emberi módon született.

LV. 1. Erre Trifón így válaszolt: – Emlékezetben tartjuk
magyarázatodat, ha majd más igazolásokkal is alátámasz-
tod ezt a tanítást. Most már azonban annak bizonyításával
kezdd eszmefuttatásodat, hogy a mindenség alkotóján kí-
vül más Istent is vall a prófétai Szellem, de óvakodj attól,
hogy Napról vagy a Holdról szót ejts, mert írva van, hagyta
az Isten, hogy a pogányok istenekként imádják ezeket. To-
vábbá a próféták is gyakran használnak átvitt értelemben
ilyen kifejezéseket: A te Istened az istenek Istene és az ural-
kodók Ura (vö: Mtörv 10, 1�), ám megannyiszor hozzáte-
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szi nagy, erős és félelmetes. 2. Ezekkel nem azt akarja mon-
dani, hogy az istenek léteznek, hanem az Írás arra tanít ez-
zel bennünket, hogy a vélt istenek és uraságok egyetlen Ura
a mindenséget teremtő Isten.A Szent Szellem azért mondja
a szent Dávid által, hogy megcáfolja ezeket: A pogányok is-
tenei, vélt istenek, démonoknak bálványképei, de nem istenek
(vö: Zsolt 9�, �), és átkot mond azokra, akik ezeket készí-
tik és imádják. 2.Az idézett szavakat nem változtattam meg,
így mondjátok ti is, és tanítóitok is így tanítják; akkor te-
hát vagy magához szólt az Isten, amikor azt mondotta „al-
kossunk”, ahogyan mi is, amikor valamit tenni akarunk,
sokszor szólunk így magunkhoz: „alkossunk”; vagy pedig
az alapelemekhez, vagyis a földhöz meg a többi hasonló-
hoz – melyekről tudjuk, hogy belőlük lett az ember –, szó-
lott Így az Isten „alkossunk”. Újra csak idézem azokat a sza-
vakat, amelyeket maga Mózes által mondott, ezekből
világosan kitűnik, hogy valójában kihez is szólt, számát te-
kintve hányadik volt a másik, hogy az értelmes volt, és eb-
ből úgy ismerjük meg, hogy ő a társához szólt. 3. Ezek len-
nének a szavak: És azt mondotta az Isten: Íme, Ádám olyan,
mint egy közülünk, aki ismeri a jót és a rosszat (vö: Ter 3, 22).
Azt mondja tehát, hogy „egy közülünk”. Ezzel azoknak a
számát, akik vele együtt élnek, legalább kettőnek nyilvání-
totta ki. De ezzel én azt, amit ti mint téves elgondolást ítél-
tek el, nem szándékozom igaznak nyilvánítani, mert ennek
tanítói azt tudják bizonyítani, hogy itt ő az angyalaihoz
szólt, vagy azt, hogy az angyalok teremtménye volt az em-
beri test. 4. De akihez az Atya szólt, az a valaki, aki az Atyá-
tól kilépett szülött, aki minden teremtmény előtt az Atyá-
val együtt volt. Ugyanerre világítanak rá azok a szavak is,
melyeket Salamon által mondott, hogy minden teremt-
mény előtti kezdet ez az Istentől született szülött.
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LXIV. 1. Ekkor Trifón vette át a szót: – Legyen így nek-
tek, akik a pogányok közül vagytok, legyen ő az Úr és a
Krisztus, az Isten, akit megismertetek, merthogy az Írá-
sok is így nevezik, ti pedig az ő nevéről a krisztusi nevet
kaptátok; mi meg megmaradunk annak az Istennek imá-
dásában, aki mindezeket művelte, nincs szükségünk tehát
arra, hogy még őt is a magunkénak valljuk vagy imádjuk.

(Ismét csak egy visszaigazolás a második századból a
Krisztusi vs. keresztény témakörben:„ti pedig az ő nevéről
a krisztusi nevet kaptátok.” De most nem ez a lényeg.
Jusztinusz először tehát tökéletesen bebizonyítja az ige alap-
ján azt, hogy (Jézus) Krisztus, az Úr az Isten Maga, de ezt ép-
pen az ige betű szerinti értelmezéséből nyert tévhite miatt
később úgy állítja be, hogy az Úr (Krisztus) egy második is-
ten, aki az Atya alárendeltje. Ám, mint feljebb ugyancsak e
tőle származtatott írásból nagyon helyesen megismerhettük
(V.�.), az egyik örökkévaló teremtetlen nem lehet semmi-
lyen módon alárendeltje egy másik örökkévaló teremtet-
lennek, így ez az állítása már önmagában is egy feloldha-
tatlan ellentmondást szül. Ha ugyanis a Fiú (Krisztus)
teremtmény, akkor viszont nem lehet örökkévaló isten is
egyben. Az öngól ott jön nála, hogy az Úrról (Krisztusról)
az Atyától (betű szerinti), természeti értelemben vett szü-
löttként beszél. Itt még óvatos is, hát egyelőre csak annyit
jegyez meg, hogy „minden teremtmény előtti kezdet ez az
Istentől született szülött”. Ám ha valaki született, legyen az
bármilyen régen is, akkor az egyértelműen teremtmény és
nem örökkévaló, hiszen egyrészt mint fent is láthattuk ha
valaki természeti értelemben születik, akkor az halandó,
másrészt pedig, ahogyan Swedenborg is nagyon egyértel-
műen megjegyezte, az örökkévalóságtól nem lehetséges
születni. Ez egy nonszensz, egy teljesen értelmetlen állítás!
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Az Örökkévalóság Atyjától lehetne éppen születni, de ak-
kor mint mondtam a született bizony teremtmény és nem
Isten, hiszen az Isten alapvető tulajdonságai az örökkéva-
lóság és a teremtetlenség. Erre még utalunk alább, ahol már
nyíltan beszél a szerző a két isten valóságáról.) Feltűnő a
szöveg érvelési rendszerének (dialektika) megváltozása!
Míg például az általam oly lenyűgözőnek tartott, az idős
„Atyával” folytatott tengerparti párbeszéd során (V.4.-�.) a
szöveg nyilvánvaló tényként hozza azt – egyébként nagyon
helyesen –, hogy „egyedül csak az Isten romolhatatlan és
nincs keletkezése, és éppen ezért mondható Istennek,
utána következő minden más keletkezett és romlandó.
Mert ami halhatatlan, a halhatatlan tulajdonságaival
rendelkezik, mindig egyforma és ugyanaz, mert az egyik
keletkezés nélküli sem hatalomban, sem tiszteletben nem
múlhatja felül a másikat.„ Ebből tehát világosan és tisztán
következik, hogy amennyiben az Atya és az Úr (Krisztus)
különböző személyek lennének, akkor logikusan és szük-
ségszerűen egyenrangúak lennének, hiszen ami halhatat-
lan, a halhatatlan tulajdonságaival rendelkezik, mindig
egyforma és ugyanaz, mert az egyik keletkezés nélküli
sem hatalomban, sem tiszteletben nem múlhatja felül a
másikat. E szerint a verzió szerint tehát kettő istennek kel-
lene léteznie. De akkor hogyan egy az Isten? Ha azonban azt
mondjuk, hogy Krisztus az Atya teremtménye (természeti
értelemben szülötte), akit mondjuk mindenek előtt, de
mégiscsak Ő teremtett, akkor kizárt, hogy a teremtett te-
remtmény isten legyen. Hiszen ami teremtett az halandó! A
teremtmény egyszerűen nem válhat istenné! Aminek kez-
dete van, annak vége is van.)

LXV. 1.Akkor Trifón ezt mondotta: – Az ilyen írásokban
nehezen látom meg, és nem tudom, hogy mit is tudnék



12�

mondani arról a szövegről, amit Izaiás mondott, mely sze-
rint Isten azt mondja, hogy senki másnak nem adja a
maga dicsőséget; a szöveg maga ez lenne: Én az Úr, az Is-
ten, ez az én nevem, dicsőségemet másnak nem adom,
sem az erőimet (vö: Iz 42, �). 2. Erre én: – Ha őszintén és
nem a rosszindulatból mondottad ezeket a szavakat, Trifón,
ki eddig meghallgattál, mert nem volt ellenvetésed szavaim
előtt, azok után sem szóltál közbe, – akkor (a megoldást)
magad is tudhatod: ha pedig azt gondolnád, hogy kétséget
támasztasz szavaiddal, mondván, hogy az Írás kijelentései
egymással ellentétben vannak, akkor te vagy tévedésben.
Én magam sohasem mernék erre gondolni, még kevésbé
ennek kifejezést adni, mert még ha ilyennek is mutatkozna
az Írás, ha a kijelentések ellentmondanának is egymásnak,
alaposabban utána néznék, mivel egy írás nincs a másik-
kal ellentétben; megvallom, most nem gondolok másra,
mint az előbb mondottakra, és arra törekszem, hogy az egy-
mással ellentétes mondatokat, amelyek szépen egymás alá
rendeződnek, megkíséreljem megérteni. 3. De hogy kérdést
valaki hogyan tesz fel, azt az Isten tudja. Én most idézem
nektek, hogy hogyan is mondja el ezt, mit is tesz ott; az ő
szavaiból értsétek meg azt, hogy az Isten egyedül Krisz-
tusának adta meg a dicsőséget. Rövidre fogom tehát sza-
vaimat, férfiak, idézem azokat, melyek a Trifón által mon-
dottakkal megteremtik az egységet, és amellett továbbviszik
a gondolatot is. Nem egy másik részletet fogok idézni, ha-
nem ugyanazt, annak folytatását. Figyeljetek tehát rám,
ezek azok a szavak: Így szól az Úr, az Isten, aki megalkotta
az égboltozatot és kifeszítette azt, és megszilárdította a földet,
meg mindazt, ami benne van, és éltető leheletet ad a népnek,
mely a földön él, lelket azoknak, akik taposnak rajta. Én az
Úr hívtalak meg igazságosságban, fogtam meg kezedet, és
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erőssé tettelek, a nemzetnek szövetségül adtalak téged, nép-
eknek világosságul, hogy megnyissad a vakok szemét fel-
oldjad a megbilincseltek kötelékeit, a tömlöcökben azokét,
akik a sötétségben ülnek. �. Én az Úr, az Isten, ez az én ne-
vem, dicsőségemet másnak nem adom, sem erőimet a fa-
ragott bálványoknak.A kezdettől valók íme bekövetkeznek
az újakat pedig meghirdetem, de még kihirdetése előtt
nyilvánvaló lesz előttetek. Énekeljetek az Úrnak új éneket,
uralma a föld legfelsőbb részéről szétárad, akik a tengerre
szállnak és mindenkor hajóznak, a szigetek és akik rajta él-
nek. Ujjongjon a sivatag, annak vidékei és házai, Kedár la-
kói ujjongjanak, és akik a hegyek csúcsait lakják kiáltsanak,
adják meg Istennek a dicsőséget, erőit hirdessék a szigete-
ken. Az Úr a hatalmasságok Istene, összezúzza a háborút,
dühe fellobban, hatalmasat kiált ellenségei felett (vö: Iz 42,
�-13). �. Ezeket elmondottam, majd hozzájuk fordultam és
így szóltam: – Értsétek meg, barátaim, maga Isten mondja,
hogy senki másnak nem adja dicsőségét csak őneki, akit
a népek világosságává tett; és nem úgy van, ahogy azt Tri-
fón mondotta, hogy az Isten csak magának tartja fenn di-
csőséget. Akkor így szólt Trifón: – Most már értem ezt is,
adjál tehát megoldásokat azokra is, ami még hátra van!

(Tehát Ésaiás 42:�, � és 12 Károli: „Így szól az Úr Isten,
a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a
földet, a ki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta
járóknak Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet
másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. Ad-
ják az Úrnak a dicsőséget, és dicséretét hirdessék a szige-
tekben.” Tehát az Úr, Isten szól aki a Teremtő (tehát az Atya
a Jusztinusz szerinti megfelelésben) ÉN VAGYOK AZ ÚR
EZ A NEVEM és dicsőségemet MÁSNAK NEM ADOM
(tehát senkinek Önmagán kívül!). Majd „adják az Úrnak
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a dicsőséget”, tehát annak aki a 42:�-ben szól, annak aki a
42:�-ban magát Úrnak nevezi meg! A zsidók itt csúnyán
benézik a dolgot, ahogyan a keresztény szent is. Teljesen
egyértelmű, hogy az Isten magáról szól ezekben az igékben,
szó nincs arról, ahogyan Jusztinusz fogalmaz, hogy „sen-
kinek csak őneki” (a szülöttnek), azaz itt Jusztinusz értel-
mezése szerint a Fiúnak. Sehol nincsen, nem szerepel a ki-
vételt jelentő „csak” szó amit Jusztinusz magyaráz a
zsidóknak. Nem mondom, hogy szándékos a dolog részé-
ről, inkább azt mondom, hogy ez tipikusan az a helyzet, egy
klasszikus példája annak, amikor a magyarázó szeretné
belelátni a saját elképzelését az Isten beszédébe, azaz „ő úgy
érti”, pedig az ige maga még csak hasonlóról sem beszél.
Sehol nincsen az, hogy „csak őnéki”! Az áll ott, hogy
„másnak nem adom”, tehát senkinek, kizárólag magam-
nak!)

LXVIII. 9. A leírások világos formában úgy mutatják
be Krisztust, hogy szenvedésnek alávetett, imádandó és
Isten, ezeket már idéztem is nektek, és úgy kell elfogad-
nunk, hogy Krisztusra állnak, bár ők tagadni merik, hogy
a Krisztusra vonatkoznak, (de) az eljövendő, szenvedő és
uralkodó Istent megvallják;

LXXIII. 1. És a Dávid által mondott kilencvenötödik
zsoltár szavaiból ezt a csekélységet ők elhagyják: „a fáról”,
merthogy ő ezt mondja: Mondjátok el a pogányok között, az
Úr uralkodik a fáról, de ők ezt így adják tovább: Mondjátok
el a pogányok között, az Úr uralkodik (vö: Zsolt 9�,10). 2.
Senkiről, aki valaha is a ti nemzetetekhez tartozott, nem be-
szélt úgy a pogányok között, mint Istenről és Úrról, aki
uralkodik, csupán arról a megfeszítettről, akt megszaba-
dulva (ti. a haláltól) feltámadt, ahogy a zsoltárban a Szent
Szellem mondja, és nem úgy beszél róla, mintha a pogá-
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nyok isteneihez lenne hasonló, ezek ugyanis a démonok
bálványai. 3. De hogy amit most halottatok, meg is értsé-
tek, idézem nektek az egész zsoltárt. Ez az: Énekeljetek az
Úrnak új éneket, énekeljetek az Úrnak, minden föld, énekel-
jetek az Úrnak, áldjátok az Ő nevét! Mint örömhírt hirdes-
sétek napról napra üdvösségét, hirdessétek a nemzetek között
dicsőségét, minden nép között csodatetteit. Mert nagy az Úr
és szerfölött dicséretre méltó, félelmetes minden isten felett,
mert a pogányok minden istene démon, az Úr pedig megal-
kotta az egeket. Hódolat és szépség előtte, szentség és nagyság
az ő megszentelésében. Hozzatok az Úrnak, pogány népek,
hozzatok az Úr elé dicsőítést és tiszteletet; hozzatok az Úr elé
dicsőítést az ő nevében. 4. Fogjátok meg áldozataitokat, lép-
jetek be udvarain, hódoljatok előtte szent udvarában. Arcá-
tól remegjen minden föld, mondjátok el a pogányok között:
Uralkodik az Úr. Mert Ő kormányozza a földkerekséget, és az
nem fog inogni. Méltányosságban ítéli meg a népeket. Ör-
vendezzenek az egek, és ujjongjon a föld, rendüljön meg a ten-
ger meg mindaz, ami betölti azt. Örvendjetek mezők és min-
den, ami csak rajtuk van, ujjongjon az erdő minden fája az
Úr színe előtt, mert eljön, mert eljön megítélni a földet. Meg-
ítéli a földkerekséget igazságosságban, a népeket az ő igazsá-
gában (vö: Zsolt 9�, 1-13). �.Akkor megszólalt Trifón: – Te
azt állítod, hogy az Írásokban van olyan, amit a nép veze-
tői elferdítettek; az Isten ennek a tudója, mindenesetre és
nem hiszek ebben. �. Elég baj az – válaszoltam –, hogy te
nem hiszel ebben. Rettenetes volt egykor az (arany)borjú
készítése azoktól, akik a földre hullott mannával elteltek,
majd gyermekeket áldoztak fel a démonoknak, sőt magu-
kat a prófétákat is megölték. Így tehát engem sem hallgat-
tok meg – folytattam –, amikor az Írásoknak ezek keze ál-
tali megcsonkításáról beszélek. Ennek a ténynek az
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igazolására éppen elég az, ami csak a kérdések során fel-
merül, melléjük véve azokat a szövegeket is, amelyeket,
mint tőletek megtartottakat, ti magatok idéztek.

LXXIV. I. Erre Trifón vette át a szót: – Tudjuk, hogy ké-
résünkre te is ennek megfelelően idézted ezeket. Ezzel a
zsoltárral kapcsolatban pedig, amely Dávidtól való – és te
azt végig idézted –, mi úgy gondoljuk, hogy ez nem valaki
másról, hanem az Atyáról beszél, aki az egeket és a földet
megalkotta. De te arra vonatkoztattad, aki szenvedett és bi-
zonygatni igyekszel, hogy ő lenne a Krisztus.”

(Mondanom sem kell, hogy az általam ismert minden
szöveg ideértve a Septuagintát is mára nélkülözi a „fáról”
szót ami a Zsolt. 9�:10-et illeti. Mi több, még el is csúsz-
tatták a könyvek számozását az ige összezavarásának ér-
dekében. Figyelemre méltó, hogy a második században élt
Jusztinusz számára világos tény volt már akkor is az ige-
hamisítás ténye, amelyet itt a zsidók szemére vetett. Ezt a
szép zsidó hagyományt követte később oly nagy buzga-
lommal a keresztény Róma, és parázna leányai, illetve az
őket képviselők is. Bár számos esetben idéztem a zsidó írást
könyveimben hiteles forrásként, azok ott, ahol az Úrra,
Krisztusra való utalások vannak, elképesztően meg vannak
hamisítva, át vannak írva. Esetenként olyan nyilvánvalóan
torz szövegek kerekednek ki ezekből, hogy az egészen el-
képesztő. Tették ezt pedig csupán abból a görcsös igyeke-
zetből fakadóan, hogy Krisztus messiási voltát elleplezzék.
Ilyen például az Ésaiás 9:� vagy a Zsolt. �9:19 először Ká-
roli, majd Izraelita Magyar Irodalmi Társulás szerint:

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

„Mert gyermek született nekünk, fiú adatott nekünk
és vállán van az uralom és e néven hívják: Csodálatosat

határoz a hatalmas Isten, Örök atya, Béke fejedelme”

Ez ugye egy prófécia, amely egyértelműen az eljövendő
Messiásra vonatkozik.A zsidó írás ezt teljesen eltorzítja. De
nézzük a Zsoltárt is!

„Mert az Úr a mi pajzsunk, és Izraelnek Szentje a mi
királyunk.”

„Mert az Örökkévalóé a mi paizsunk és Izraél szentjéé
a mi királyunk.”

Az Úr kegyelméből aki kapott látást és hallást, oly mó-
don könnyen rálelhet az igazságra ma is, ha szemügyre ve-
szi az összes elérhető írást, hiszen a zsidók is és a kereszté-
nyek is a saját ízlésük szerint hamisították az írásokat, ám
ennek okán nem ugyanazokat a részeket alakították át, te-
hát gyönyörűen lebuktatják egymást. A zsidó írásokból
fény derül a keresztény hazugságokra, míg a keresztény
írásokból fény derül a zsidó hazugságokra. Köszönjük
Uram! :)

LXXXV. 2. Ennek az Isten Fiának, minden teremtmény
elsőszülöttjének, aki Szűz által született és szenvedő em-
berré lett, akit Poncius Pilátus alatt népetek keresztre feszí-
tett, meghalt és feltámadt a halálból, és felment az égbe, az
ő nevére minden démon elmenekül, legyőzötten meghátrál.
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3. Míg azoknak a nevére, akik nálatok akár királyok vagy iga-
zak, akár próféták vagy pátriárkák voltak – ha ti az ördögű-
zésnél szólítjátok –, egyetlen egy démon sem hátrál meg. De
ha bárki közületek Ábrahám Istenét, Izsák Istenét és Jákob
Istenét szólítja, azonnal meghátrál. Csakhogy nálatok is
ugyanolyan mesterkedésekben szólítják őt, mint azt a po-
gányok teszik, varázsszereket és amuletteket vesznek igénybe.

(Nos, itt a „keresztény szent” már egyértelműen ki-
mondja (feltéve, hogy valóban így fogalmazott anno), hogy
Krisztus, Isten Fia „minden teremtmény elsőszülöttje”. Ho-
gyan értsük ezt ha nem úgy, hogy elsőszülött a teremtmé-
nyek között? Lehet itt egy másfajta értelmet is kinyerni
ezekből a szavakból úgy, mint például ha azt mondta volna,
hogy „minden teremtmény Istene” de nem ezt mondta! Azt
mondta, hogy „elsőszülöttje”. Ha Krisztus pedig minden te-
remtmény elsőszülöttje, ha „szülött”, akkor teremtett, már-
pedig Isten Örökkévaló és Teremtetlen. Ha tehát – ahogyan
feljebb is mondtam – Krisztus szülött-teremtett, akkor
nem lehet Isten, ha viszont Ő Isten, akkor ugyancsak nem
lehet szülött-teremtett. Márpedig Krisztus AZ ISTEN
MAGA, egy és azonos az Atyával!)

LXXXVII. 3. Erre én ezt válaszoltam: Nagyon éleslá-
tóan és okosan tetted fel a kérdést, mert ez valóban ho-
mályos beszédnek tűnhet, de hogy ennek az értelmét is
megismerd, hallgasd meg tehát amit most mondani fogok.
A Szellemnek ezek a felsorolt erői nem elégtelensége foly-
tán lesznek vele, hogy azt mondja az Ige, hogy rajta lesz, ott
nyugszik meg és ez annyit jelent, hogy felette megállapo-
dik; ő nem olyan lesz, mint a ti nemzetségtekben fellépett
hajdani próféták, ahogy ezt nektek is módotokban áll be-
látni. Őutána már nem is támadt közöttetek egyetlen
próféta sem. 4. Továbbá azok, akik közöttetek próféták vol-
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tak, mindegyik ezt vagy azt az erőt kapta meg Istentől, és
ennek megfelelően cselekedett vagy beszélt, és ezt mi az írá-
sokból ismerhetjük meg, ezért vegyétek fontolóra, amit
mondok. A bölcsesség szelleme adatott meg Salamon-
nak, az értelem és a tanács szelleme Dánielnek, az erősség
és az istentisztelet szelleme Mózesnek, Illésnek az istenfé-
lelemé, Izaiásnak a tudás szelleme.A többieknek is ezekhez
hasonlóan, hol csak egyet, hol többet is együtt kaptak
meg ezekből az erőkből, mint Jeremiás, a tizenkettő vagy
Dávid, meg mások, akik csak próféták voltak nálatok. �.
Megnyugodott rajta, vagyis fölötte nyugodott, mert el-
jövetelével az emberek között az ő üdvrendje valósult meg,
és ezzel az idővel meg kellett szűnni annak, ami nálatok
volt, benne viszont már megnyugodott, és ő ismét megadta
azokat az ajándékokat, mint azt előre megmondotta,
ugyanannak a Szellemnek az erejéből és kegyelméből azok-
nak adta, akik benne hisznek, és ez mindenki számára be-
látható. �. Mert megjövendölték azt is, hogy mindez őáltala
fog beteljesedni, azután, hogy felmegy a mennybe, mint azt
már mondottam, és újra mondom. Ezt mondja ugyanis:
Felment a magasságba, fogva vitte a fogságot, és az emberek
fiainak ajándékot osztott (vö.: Zsolt ��, 19).Vagy másutt egy
másik jövendölésben hirdette: Mindezek bekövetkeztével
kiárasztom Szellemem minden testre, az én szolgáimra és
szolgálóimra, és jövendölni fognak (vö.: Joel 2, 2�).

(Az Isten által adott szellem (szellemiség) tehát nem az
emberben, hanem vele, mellette, rajta van! Nem az ember
lesz az ő bölcs elhatározása, döntése okán ilyen vagy olyan
szellemiséggel – gondolkodásmóddal – bíró lény, hanem az
Isten adja mellé/fölé azt a szellemet, amit neki szán. Így ve-
zeti a választottakat és keményíti meg az elvesztésre szánt
„edényeket”.)
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XCIV. 1. Mondjátok hát meg nekem, nemde Isten pa-
rancsolta meg Mózes által, hogy nem szabad képet, sem ha-
sonmást készíteni akár arról, ami az égben, akár arról, ami
csak van a földön, s ő maga készíttette el a pusztában Mó-
zes által az érckígyót, és jelül felállíttatta, hogy a jel által
menekedjenek meg a kígyó által megmartak, s mégis
mentes az igazságtalanság vádja alól? 2. Mert – mint már
mondottam – ezáltal a misztériumot hirdette előre, amely-
lyel majd a kígyó hatalmát meg fogja semmisíteni, mely
Ádám törvényszegésének is oka volt, üdvösséget hirdetett
azoknak, akik hisznek az ezen jel által ábrázoltban, azaz
a kereszt által jelzettben, aki meg fog halni a kígyó ma-
rásaitól, melyek gonosz cselekedetek, a bálványimádás és a
többi igaztalanság. 3. Ha ezt nem értitek meg, akkor adja-
tok számot nekem arról, hogy miért állította fel jeléül Mó-
zes az érckígyót, a megmartaknak meg miért parancsolta,
hogy tekintsenek fel rá, s a megmartak meggyógyultak, mi-
kor ugyanő hagyta meg, hogy egyáltalán semmiféle kép-
mást nem szabad készíteni. 4. Erre a második nap jöttek kö-
zül az egyik ezt mondta: – Igazat mondtál. Nem tudjuk

megokolni, bár én már sokszor kérdezősködtem efelől
a tanítóknál, s senki nem adott rá magyarázatot. Ezért
folytasd csak beszéded. Figyelünk rád, aki rejtélyeket lep-
lezel le, mert hisz ezek miatt éri megszólás a próféták ta-
nítását is.

(Nos, ez itt már a nagyon durván körmönfont kategória,
mint látszik abból is, hogy a zsidók is simán alácsúsztak a
dolognak. Először is újfent vitatnám azt, hogy Jusztinusz
„keresztről” beszél az eredeti írásában! Ugye a második szá-
zad első felében járunk e disputa idején, amikor még va-
lójában szó nem volt kereszténységről és a kereszt szim-
bólum használatáról Krisztus követői, e szöveg szerint is a
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Krisztusiak között! Az a beszúrt kis tagmondat („azaz a
kereszt által jelzettben”) nézetem szerint szimpla hamisí-
tás! Egy fordító vagy szövegmásoló utólagos hozzátoldása.
Éppen ilyeneket találunk például Josephus Flavius első
században született írásainak ránk maradt példányaiban is
(lásd pl. Szellemi Izráel 94.-9�.old.), ez is egy tipikus pél-
dája ennek a fajta buta és igénytelen próbálkozásnak, hiszen
nagyon kilóg a lóláb.Aki bírja a megfelelő szenzorokat, an-
nak azonnal megszólal a fejében a riasztás egy ilyen szá-
nalmas produkcióval való találkozás esetén. Hiszen egyér-
telműen az érckígyóról van szó a beszédben, hogy jön
ahhoz a kereszt? Sehogy! Ám még ha valóban említette is
volna Jusztinusz a megfeszítésre használt eszközt, akkor is
maximum a feszület szót használta volna, hiszen a kor
emberei, ahogyan az eredeti Bibliai szövegek is erről be-
széltek és nem pedig keresztről! (Lásd a Fétis című munka
keresztről szóló fejezetében.) Ha elolvasod az egész mon-
datot újra, kihagyva a betoldást, sokkal értelmesebb ösz-
szefüggő egészt fogsz kapni, mint ezzel az erőltetett, se
füle-se farka betoldással. Azután a jelenlegi szöveg itt saj-
nos egyértelműen állást foglal a bálványimádat mellett is,
hiszen az érckígyóra való felpillantásnak nem az érckígyó,
illetve a bálvány megbámulása így a szimbolika, hanem a
gyógyulásban – az Úrban- való hit volt a lényege.A szel-
lemi és nem a fizikai része az aktusnak! Aki hitt (és ezt a
hitet megnyilvánítandó ránézett az érckígyóra) az meg-
menekült, nem pedig azért menekült meg, mert ránézett a
bálványra! Irgalmatlan nagy különbség van a kettő között!
Ég és föld mondhatni. Ne feledjük el, hogy azok az emberek
ott nagyon durván röghöz ragadt népek voltak, esetükben
muszáj volt számukra megfelelő módszerekkel élnie Is-
tennek, hiszen képtelenek voltak a magasabb rendű el-
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vont gondolkodásra. Jónás idejében (4:11) Isten azt mondja
a Niniveiekre, hogy azok még a jobb és bal kezük között
sem tudnak különbséget tenni. Persze, mint minden igének,
természetesen ennek is van szellemi megfelelése, illetve je-
lentése, mégpedig az, hogy nem tudnak különbséget tenni
a jó és a rossz között. Ezért kapták végül a törvényt is,
amely csak és kizárólag nekik adatott a bűnnek okáért. Sem
az elődeiknek (Noétól Mózesig), sem Krisztus után nem
volt szükség a törvényre, sem semmiféle testi jelre, mint a
körülmetélkedés! Tehát a jelenlegi szöveg szerint Jusztinusz
először elmagyarázza a zsidóknak, hogy a kiábrázoló ószö-
vetségi egyház ideje lejárt azzal, hogy eljött a Messiás. El-
magyarázza, hogy mindaz, a szombatot is ideértve, ami az
ószövetségi egyház törvény szerint való szokásrendjébe
tartozott, az újszövetségben hatálytalanná vált. Majd ezek
után állítólag megpróbálja a „kereszt” szimbólum tisztele-
tének jogosságát az érckígyó tiszteletével legitimálni és
magyarázni. Nem kicsit sántít a dolog, viszont nagyon.)

CII. �....Amikor pedig így szól: „Istenem vagy, ne hagyj
el engem”, egyúttal azt is tanítja, hogy mindenkinek a
mindenséget teremtő Istenben kell reménykednie, csak
nála kell keresni üdvösséget és segítséget, de nem úgy,
mint a többi ember teszi, akik nemesség, gazdagság, erő,
bölcsesség által vélik üdvözülteknek magukat. Ti is ha-
sonlóan cselekedtetek, hol aranyborjút öntöttetek, de min-
dig hálátlanok voltatok, megöltétek az igazakat és – úgy lát-
szik – származásotok elvakított benneteket. �. S ha úgy
látszik, hogy Isten Fia nem azért üdvözít, mert Fiú, nem is
azért, mert bölcsnek mondja, hanem mert bűntelen, mint
Izaiás beszél róla (vö.: Iz. �3, 9), mert még szóval sem kö-
vetett el bűnt, nem tett törvénytelenséget és álnokság nem
hagyta el ajkát, Isten nélkül pedig üdvözülni nem lehetsé-
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ges, akkor hogyan várjatok ti az üdvösséget enélkül a re-
ménység nélkül, nem csaljátok meg vajon magatokat?

(Itt ismét egy nagyon veszélyes, csúsztatásgyanús esettel
állunk szemben! A kiemelt állítás csak és kizárólag abban
az esetben igaz, ha a „mindenséget teremtő Isten” alatt
magát Krisztust, az Urat értjük! Amennyiben itt elménkben
félretolva Krisztus Urunkat, „a mindenséget teremtő Is-
tenben” az Atyát értjük vagy keressük, akkor nagyon rossz
úton járunk! Márpedig a szerző -mint alább is látni fogjuk
– egyértelmű különbséget tesz az Atya (mint Teremtő) és
Krisztus a Fiú (mint Messiás) között. Ebben az értelemben
tehát itt azt mondja, hogy mivel maga Krisztus is így tett,
ezért hát az Atyában kell reménykednie mindenkinek, ami
pedig ebben a formában komoly hazugság, hiszen Maga
Krisztus az Út, az Igazság és az Élet! Ő az Atya is egyben!
Csak és kizárólag Krisztus által menekülhet meg bárki
ember!)

CXX. 4. Jézus eljött, férfiak, amint azt bőségesen bizo-
nyítottuk, és ismét várják, hogy eljöjjön Jézus az ég felhőin,
akinek nevét ti gyalázzátok, és arra törekedtek, hogy az
egész földkerekségen gyalázzák. Férfiak – mondtam – vi-
tatkozhatnák veletek az olvasási módról, melynek alapján
ti a mondottakat így magyarázzátok: Míg el nem jön az,
ami neki van fenntartva.A hetvenes fordítás azonban nem
így magyarázza, hanem így: Míg el nem jön az, akinek fenn
van tartva. �. Ami következik, az is arra utal, hogy Krisz-
tusról beszél, és így van: Őrá várnak a nemzetek. Nem kí-
vánok vitatkozni veletek egy írásjelről, ugyanígy azokról a
könyvekről sem, melyeket nem fogadtok el, és amelyeket
idéztem Jeremiás próféta, Ezdrás és Dávid könyveiből,
amikkel a Felkentet akartam bizonyítani, hanem éppen
azzal akartam a Felkentet bizonyítani, amelyeket mindmáig
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elfogadtok ti is. Ha ezeket jól átgondolnák tanítóitok, ak-
kor könnyen belátnák, mit tűntettek el, mint az Izaiás
halálára vonatkozó részeket is, akit kettéfűrészeltek, ez
is magának a Felkentnek a titka, hogy nemzeteteket
ketté fogja vágni, az érdemesek méltók lesznek a szent
pátriárkákkal és prófétákkal az örök királyságra, mások
a hozzájuk hasonló minden népből származó hitetle-
nekkel és megrögzöttekkel a kiolthatatlan tűzre küldet-
nek, melyről már beszélt.

CXXVII. 1. De még más ehhez hasonló kifejezések is ta-
lálhatók a törvényhozónál és a prófétáknál. Úgy vélem,
elég is csak annyit felemlíteni, hogy amikor azt mondja ne-
kem Isten: Isten elment Ábrahámtól, vagy: Az Úr beszélt Mó-
zessel, vagy: Az Úr alászállott megtekinteni a tornyot, melyet
az emberek fiai építettek, vagy: Bezárta kívülről az Isten
Noé bárkaját – nehogy azt higgyétek, hogy maga a szüle-
tetlen Isten szállt alá és szállt fel onnan. 2. A kimondhatat-
lan Atya és a mindenség Ura ugyanis nem megy sehová,
nem is sétál, nem is alszik, fel sem kel, hanem – legyen az
bárhol – saját helyén marad, éleslátású és éleshallású, nem
szemmel és nem füllel, hanem kimondhatatlan erővel.
Mindenbe belelát, mindent ismer, egyikünk sem marad
rejtve előtte. Nem mozgatja semmi, akit hely és az egész vi-
lág sem tud körülfogni, aki volt, mielőtt a világ lett. 3. Ho-
gyan is beszélhetne valakivel, miként jelenhetne meg va-
lakinek is, miként tűnhetne fel a föld legkisebb részén is,
mikor még az általa küldött dicsőségét sem bírta látni a nép
a Sínai hegyen, még Mózes sem tudott bemenni a sátorba,
melyet készített, ha megtöltötte azt az Istentől származó di-
csőség, de még a pap sem tudott megállni a templom előtt,
amikor Salamon a frigyszekrényt a jeruzsálemi épületbe
hozta melyet maga Salamon építtetett. 4. Sem Ábrahám,
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sem; Izsák, sem Jákob, sem más ember nem látta csak úgy
egyszerűen a mindenség és az ő Felkentjének kimondha-
tatlan Urat és Atyját, hanem az ő akaratának megfelelően
Isten, az ő Fia, és akaratának végrehajtó angyala, akire vo-
natkozóan az volt az elhatározása, hogy a szűz által em-
berként szülessen, aki tűz is lett egykor a Mózessel folyta-
tott beszélgetés közben a csipkebokorban. �. Ha nem így
gondolkodunk az írásokról, akkor megtörténhet, hogy
a mindenség Ura és Atyja nincs az égben, amikor Mó-
zessel beszélget: És az Úr tüzet és kénkövet bocsátott Szo-
domára a mennyből az Úrtól (Ter 19, 24). Dávid által ismét
így szól: Emelkedjelek fel kapuk, a ti fejedelmeitek, táruljatok
fel örök kapuk, és bevonul a dicsőség királya (Zsolt 23, �).
Majd ismét ezt mondja: Mondja az Úr azén Uramnak: Ülj
azén jobbomra, míg ellenségeidet lábad zsámolyául nem te-
szem (Zsolt 109, 1).

(Itt egyértelművé és kétség nélkülivé válik, hogy Juszti-
nusz, illetve a szöveg ma olvasható verziója KÉT istenről
beszél! Most az, hogy valóban ez-e az eredeti tartalom
vagy a későbbi másolók-fordítók manipulálták-e azt az
anyaszentegyház utasításainak megfelelően, lényegét te-
kintve mindegy! A lényeg az, hogy ez a tartalom két istent
erőltet! Ismét felteszem a kérdést: Hogyan EGY az Isten ha
kettő??? Azt a korlátoltságot, mely szerint azt hiszi, az Is-
tennek fizikailag is lennie kell valahol („megtörténhet,
hogy a mindenség Ura és Atyja nincs az égben, amikor Mó-
zessel beszélget”), hogy mindenhasson, talán betudhatjuk
a kor földhözragadt, beszűkült látásmódjának, de ettől füg-
getlenül itt ez a megnyilvánulás az írás elején megismert
csodás szellemiséghez képest megdöbbentően korlátolt
gondolkodásmódra utal, hacsak nem szándékoltan erre
törekszik terelni az olvasót e magyarázat. Nagyon úgy tű-
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nik, mintha nem is ugyanattól a szellemtől származna a két
rész...A következő fejezetben azonban szépít, valamelyest
igyekszik lágyítani a dolgon, bár ezt is igen rosszul teszi
meg, nézzük!)

CXXVIII. 1. És hogy Úr a Felkent, és Isten Fiaként Isten,
s korábban csodálatos módon férfiúként, angyalként is a
tűzfényben jelent meg, mint a csipkebokorban, így jelent
meg a Szodomán beteljesített ítéletben is, amit már annyi
mindennel bizonyítottunk. Felidéztem ismét mindazt, amit
előzőleg már a Kivonulás könyvéből leírtam, a látomást a
csipkebokorban, a Jézus névvel való elnevezésről, és foly-
tattam: 2. És ti ne gondoljátok, hogy bőbeszédűségből
mondom ezt annyiszor, hanem mert tudok olyanoktól,
akik ezeket előre meg akarták mondani, és őt a mindenség
Atyjától Mózesnek megjelent erőnek, vagy az emberekhez
való közeledésében Ábrahámnak és Jákobnak megjelent
angyalnak akarták nevezni, mivel általa kaptak üzenetet az
emberek az Atyától, dicsőségnek is akarták nevezni, mivel
időnként felfoghatatlan tüneményben jelent meg, máskor
férfiúként, ezért embernek is akarták nevezni, miután ilyen
alakokban jelent meg, ahogyan az Atya akarta. Igének is ne-
vezik, mert elhozza az embereknek azt, amit az Atya beszélt.
3. Ez az Erő úgy létezik, hogy elválaszthatatlan és elszakít-
hatatlan az Atyától, ahogyan a Nap földre sugárzó fényéről
is azt mondják, hogy elválaszthatatlan az égen levő Naptól,
s amikor lenyugszik, magával viszi fényét is. Így az Atya is
– mint mondják – amikor akarja, kiugrasztja Erejét, s ami-
kor akarja, ismét visszavonja önmagába.Azt tanítják, hogy
így hozza létre az angyalokat is. 4. De hogy angyalok van-
nak, és megmaradnak örökké, és nem oldódnak fel ismét
abban, akiből lettek, ezt már bizonyítottuk. És hogy ez Erő,
melyet a prófétai szó Istennek is mond, mint ezt is számos
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érvvel bizonyítottuk, küldött is, nemcsak fogalmilag kü-
lönbözik, mint a Naptól a fény, hanem számszerűleg más,
az előzőkben ezt a tant is röviden megvizsgáltuk azt mond-
ván, hogy ez az Atyától származó Erő, az ő akaratából és
Erejéből született, de nem leválásképpen, mintha megosz-
tódott volna az Atya lényege, mint amilyenek az összes
többi megosztott és feldarabolt dolgok, melyek nem ugyan-
azok, mielőtt még feldarabolták volna. És példaként vettük
a tűzről meggyújtott másik tüzet, látjuk, hogy egyik nem
csökkenti a másikat, melyről sokat lehet meggyújtani, ha-
nem ugyanaz marad.

(Az iménti fejezetben tehát valamelyest szépít Jusztinosz,
ám elköveti azt az óriási (szándékos?) hibát, hogy itt is az
Atyára koncentrálja a hallgatóság figyelmét. Holott Krisz-
tus Maga az,Aki az Út az Igazság és az Élet! Ő az Isten, nem
pedig valamiféle ezoterikus izé, mint az „erő” a csillagok há-
borújából. Magyarázza, hogy a kettő, Atya és Fiú (és nem
három mint a negyedik század óta) végső soron valójában
egy, de az utolsó mondatában ismét csak határozottan ál-
lást foglal, amikor a tűz példájánál ezt mondja:„egyik nem
csökkenti a másikat”. Hiszen egyik és másik, az mindenki
fejében egyértelműen kettő, mondja azt bárki is, hogy egy.
Ez szimpla szemfényvesztés! De végül a szög csak kibújik
itt is a zsákból, ne legyen a dolog zsákbamacska. Jusztinusz,
a mára keresztény szent, aki valószínűleg nem is hallott
soha a kereszténységről, illetve a ma olvasható szöveg elő-
áll a farbával, íme:)

CXXIX. 1. És ami érveket még mondtam, ennek bizo-
nyítására mondtam. Amikor az Írás azt mondja: Tüzet bo-
csátott le az Úr az Úrtól a mennyből, akkor a prófétai szó
számszerűleg is céloz arra, hogy ketten vannak, az, aki
a földön van, akiről mondja, hogy leszállott megtekinteni
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a szodomaiak kiáltását, a másik meg a mennyben levő, aki
földön levő Úrnak is Ura, mert Atya és Isten, az előbbi lé-
tének, hatalmának, uraságának és istenségének oka. 2 És
amikor Isten kezdetben mondja: Íme, Ádám olyan lett, mint
egy közülünk, akkor is az „olyan, mint egy közülünk”, a ki-
fejezés a számot jelenti, s nem tesz lehetővé tropologikus
magyarázatot, ahogyan a szofisták szeretnék magyarázni,
akik az igazságot sem felfogni, sem megmondani nem ké-
pesek. 3. A Bölcsesség könyvében ez áll: Ha hirdetem nek-
tek, ami naponta történik, nem fogom elfelejteni felsorolni azt,
ami öröktől fogva van. Az Úr alkotott engem útjai kezdetén
műveire. Az idő előtt megszilárdított engem kezdetben, mi-
előtt a földet és a mélységet megalkotta volna, mielőtt a vizek
forrását fakasztotta volna, mielőtt megszilárdította volna a
hegyeket, a halmok előtt nemzett engem (Péld �, 21-2�). 4. És
még hozzátettem: Értitek, hallgatóim, főleg, ha értelmére is
odafigyeltek, hogy az Írás arra céloz, hogy ez a szülött
egyszerűen minden teremtményt megelőzően születik
az Atyától, és a szülött szülőjétől számszerűleg külön-
bözik, amit mindenki, bárki is legyen, elismer.”

Nos, ami azt illeti, a szerző, illetve az idézett szöveg ezen
utolsó meglátásának (is) határozottan ellentmondanék, hi-
szen egyértelműen téved, amikor kijelenti azt a szót állítása
kapcsán, hogy „bárki is legyen” elismeri. Mert legalább egy
ember biztosan van, aki nem ismeri el a Fiúnak az Atyától
való számszerű különbözőségét. Én! Nem értem, hogy nem
lehet megérteni azt, hogy ha EGY az Isten, akkor nem le-
het számszerűleg kettő?! Különösen pedig nem három! Is-
ten istensége és a szelleme nem egy-egy különálló személy,
ezt kell megérteni! A fogalmakat nem kell, illetve nem sza-
bad megtestesíteni, megszemélyesíteni! Ha Isten éppen
úgy akarja, akkor egyidejűleg ezer, vagy korlátlan számú tes-
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tet ölt, de ettől Ő még ugyanúgy jelen lesz mindenhol! Nincs
az a buta és korlátolt felfogásból eredő helyzet, hogy ha Is-
ten testet ölt a földön (vagy tetszőleges számú helyen), ak-
kor nincs jelen a mennyben. Ez a nézet egy nagyon korlá-
tolt és földhözragadt fizikai-természeti látásmód
eredményeként születhet csak meg valakiben. Isten nem a
Jóska bácsi, aki ha éppen Debrecenben van akkor nem lehet
ugyanakkor Győrben is! Isten egyidejűleg (időtlenül lé-
tezve) jelen van mindig és mindenhol! És hat minden pilla-
natban az egész teremtésre hiszen az Belőle és Általa képes
csak létezni! Ennek a megértéséhez azonban képesnek kell
lenni az elvont gondolkodásra! El kell tudni szellemileg sza-
kadni attól a fajta földhözragadt gondolkodásmódtól, amely
az Istent, Aki egyébként láthatatlan és végtelen, bezárja egy
a földi ember számára elképzelhető és felfogható, behatárolt
testbe. Így képzelik el az Istent nagy szakállú, öreg Atyának,
aki simogatja és terelgeti a Fiát, Jézus Krisztust. Ezt ültette be
sunyi módon, ám teljes sikerrel keresztény tömegek fejébe az
anyaszentegyház, az elmúlt ezerhétszáz éves tevékenysége so-
rán. Ha pedig az ember két vagy három istenben hisz, akkor
nem hisz az EGY Istenben! Erről van tehát szó! Ennek a hi-
bás gondolkodásmódnak a kiküszöböléséhez van szükség az
elvont gondolkodásmód képességére, amely elvileg minden
ember sajátja. Elvileg.Ám amint az imént idézett szöveg ele-
jén is olvashattuk „a filozófia valóban Istentől nekünk
adományozott nagy, igen értékes ajándék számunkra, –
bár sokak elől rejtve marad!” Sokan nem képesek és nem
is akarnak gondolkodni valóban fontos és értelmes dolgo-
kon. Ez a helyzet! Mára sokan, akik egyébként ragaszkodnak
a szentháromság hamis tanához, a lelkükben érzik az egy
kontra kettő/három ellentmondásának a problémáját, ezért
ők már nem merik ezt ilyen nyíltan kijelenteni mint a fenti
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szövegben olvashattuk, ezért van az a kényszeredett pró-
bálkozás, hogy az egy az három, a három meg valójában egy,
de ez az érvelés mindenképpen kibicsaklik, hiszen nem lo-
gikai érveken alapszik. És mindazok ellenére, hogy már a
második századi gondolkodók istenlátása is erősen meg-
kérdőjelezhetővé vált mi történt? Azt látjuk, hogy szent Jusz-
tinusz még beérte kettő istennel, ám szent Konstantin csa-
pata – gondolták abból baj nem lehet – már biztos ami
biztos alapon, úgy bő kétszáz évvel e disputa után hozzá-
csaptak ehhez a kettőhöz még egyet Konstantinápolyban
3�1-ben, így lett szentháromság az egy Istenből.Visszatérve
a fenti disputához, igen figyelemre méltó, hogy a szöveg má-
sodik részének felfogása konkrétan mennyire ellentmond az
első részben foglaltaknak. Maga a szerző beszél így a zsidó
Trifónnak a XI. rész első pontjában: „Nem lesz sohasem
más Isten, Trifón, és nem is volt sohasem – mint ahogy én
is vallom ezt – rajta kívül, aki megteremtette és elrendezte
a mindenséget.” És előtte az V.4.pontjában: „Egyedül csak
az Isten romolhatatlan és nincs keletkezése, és éppen
ezért mondható Istennek, utána következő minden más
keletkezett és romlandó.” Tehát ha nem lesz sohasem más
Isten (az Egyetlenen kívül) akkor nem lehet kettő isten sem!
Következésképpen ez a magyarázat tagadja Krisztus Isten-
voltát.Azt mondja az V.1.-ben, hogy„egyedül csak az Isten”,
nem pedig ők ketten, nemhogy hárman... Meg kell érteni,
hogy az Atya, akiről Krisztus az Úr beszélt LÁTHATAT-
LAN! Ha tehát bármely próféta arról számol be, hogy
látta külön az Atyát, illetve akit annak vélt és a Fiút, ak-
kor az nem lehet szó szerint értendő, hiszen Maga az Úr
mondta, jelentette ki, hogy az Atyát nem látta és nem lát-
hatja SENKI, csak Ő! Egy fogalom, mint az Isten istensége
nem látható szemmel, csak és kizárólag felfogható hittel,
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szívvel és értelemmel, amelyeket pedig ugyancsak kizá-
rólag Ő adhat meg ehhez! Amiért például János a jelené-
sek látomásaiban vagy Énok láthatta az Őszhajút, Öreget stb.
és a Fiút, Bárányt, stb. azért volt, hogy értelmezhetővé vál-
jék számára az adott látomás. 1Krónika 29:10-14 Károli:

„Hálákat ada azért Dávid az Úrnak az egész gyülekezet
előtt, és monda Dávid: Áldott vagy te, Uram, Izráelnek,
a mi atyánknak Istene, öröktől fogva mind örökké! Oh

Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság
és méltóság, sőt minden, valami a mennyben és a földön

van, tied! Tied, oh Uram, az ország, te magasztalod fel
magadat, hogy légy minden fejedelmek felett! A gazdagság
és a dicsőség mind te tőled vannak, és te uralkodol min-

deneken; a te kezedben van mind az erősség és mind
a birodalom; a te kezedben van mindeneknek felmagasz-
taltatása és megerősíttetése. Most azért, oh mi Istenünk,

vallást teszünk előtted, és dícsérjük a te dicsőséges nevedet;
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.”

Arról most nem szólok, hogy Dávid itt valójában tagadja
a szabad akarat létét, amelyet oly hevesen igyekszik bizo-
nyítani ma a világ jelentős része és a kereszténység egya-
ránt. Ráadásul egyetlen szó sincs a Septuagintában itt „sza-
bad akaratról”, ez egy újabb szimpla Károli költemény, de
erről már sokat írtam korábbi munkáimban. Az eredeti
szöveg valahogy így fest, itt a Magyar Biblia Társulat tála-
lásában (1Krón.29:14):



14�

„Mert ki vagyok én, és mi az én népem, honnan volt erőnk
ennyit adakozni? Bizony, tőled van mindez, és csak azt

adtuk neked, amit a te kezedből kaptunk!”

Amiért tehát idéztem e szakaszt az, hogy lássunk egy ed-
dig nem idézett igeszakaszt is az Úr Isten egyszemélyűsé-
gére! Ha a szentháromság személyeit felosztanánk szerepük
szerint, akkor az ószövetség Istenéből szentharmincságot is
kreálhatnánk minden probléma nélkül. Lenne egy Seregek
Ura, egy ilyen, egy olyan és még egy rakás amolyan, egyéb
isteni személy, akikről mind olvashatunk ott. Tehát Dávid
ezt mondja: „te magasztalod fel magadat”! Ahogyan
Krisztus, az Úr magasztalta az Atyát. És sokadszor a na-
gyon-nagyon egyértelmű az Úrtól ihletett prófétai beszéd
Ésaiástól (9:�) Károli:

„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és
az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatos-
nak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának,

békesség fejedelmének!”

A gyermek tehát, aki nékünk adatott, aki Krisztus az
Maga az „erős Isten, az örökkévalóság atyja”!!! Mert az
Úr a mi paizsunk, és Izráelnek Szentje a mi királyunk!

1Tim1:1� Károli:

„Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatat-
lan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön

örökké! Ámen.”

Jel.14:� Szent István Társulat, majd a Károli szerint:
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„Nagy szóval hirdette: „Féljétek az Istent és dicsőítsétek,
mert eljött ítéletének órája! Boruljatok le az ég és a föld,

a tenger és a vízforrások alkotója előtt!”

„Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki
adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája;

és imádjátok azt, a ki teremtette a mennyet és a földet,
és a tengert és a vizek forrásait.”

Ez utóbbi igét azért hoztam két verzióban, hogy lássuk
megint a Károlinak itt csak leheletfinom sumák manipu-
lációját azzal a második kis „és” szócska becsempészésével.
Érthetjük helyesen ezt a verziót is, de az a kis – egyébként
teljesen indokolatlan és felesleges második – „és” szócska
könnyen el is térítheti a több isteni személyt keresgélő ol-
vasót. Nézd csak meg így ezt a részt! Ezt mondván nagy
szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert
eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt (is), a ki te-
remtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek for-
rásait. Ugye-ugye? Rendben, nincs ott az általam is záró-
jelbe tett „is” szócska, de azzal az egyébként teljesen
felesleges plusz „és” szócskával együtt ami viszont ott van
a Károliban, milyen könnyen félreérthetővé válik a görög
szerint egyébként teljesen egyértelmű tartalom. Tudom-
tudom, én vagyok, aki a kákán is a csomót keresi, de saj-
nos ez a revideált Károli szemlélésekor több mint jogos
hozzáállás, mint arra már számos bizonyítékot bemutattam
előző írásaimban is. Tehát a lényeg: Ki az „örökkévaló ki-
rály”? Az aki a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Isten!
Aki Izráelnek Szentje! Maga az Úr, a Megváltó Krisztus! Te-
hát ezzel a végére értünk szent Jusztinusz igen kevés ránk
maradt és a nagyközönség számára napjainkban is elérhető
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írásainak egyike megismerésének. E fejezettől való búcsú-
ként engedd meg kedves olvasóm, hogy két „apokrif” idé-
zetet mutassak be neked. Bár az ezek forrásaként említett
apokrif, csak a nyugati-kereszténység által – egyébként ré-
szükről érthető módon és jó okkal – kitagadott mű, ne-
künk, Krisztus igaz és valódi követőinek örök igazság! A 12
Pátriárka Testamentumából következnek az idézetek ame-
lyek ne feledjük, időben még Mózes előttről valók! Tehát Si-
meon VI.�, Áser VII.3-4:

„Akkor majd örvendezésben én is feltámadok és áldani
fogom a Magasságbelit az Ő csodálatos tetteiben mert

az Isten testet ölt magára, együtt étkezik az emberekkel,
és megszabadítja az embereket.”

„Így lesz ez mindaddig, amíg a Magasságbeli nem tekint
le a földre, akkor úgy fog eljönni mint ember az emberek
között, eszik és iszik, a víz által egyszerűségben összetöri

a sárkány fejét. Ő fogja megszabadítani Izraelt és az
összes pogány nemzetet, az Isten ember képébe mutatja

magát.”
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Úrvacsora és a nyelveken szólás

E fejezet mondanivalója az úgynevezett úrvacsora ke-
resztény szokásának apropóján merült fel bennem. Azért
emelem ki ezt az egyet a nehezen megszámlálható keresz-
tény ünnepek és szokások közül, mert mint ahogyan
könyvünk bevezetőjében is leírásra került, kizárólag ez az
egy az, amely elvileg igazolható a Biblia alapján, és amely
megtartására az Úr konkrétan felhívta azokat, akik Őt sze-
retik. Tehát ez az egy szokás, illetve tiszteletadás az, amely
a Biblia alapján igazolható a Krisztust követő emberek
életében, de meglátásom szerint érdemes ezzel kapcsolat-
ban is megvizsgálni azt a kérdést, hogy valóban a jelenlegi
gyakorlat szerinti cselekedetre szólított-e fel bennünket
követőit az Úr? Egyáltalán mi ez a gyakorlat? Alább tehát
megvizsgáljuk ezt a kérdést. A többi keresztény ünnep és
szokás egyértelműen és kivétel nélkül idegen az Istentől, és
egyéb pogány kultúrákból átvett, a kereszténység ünnep-
tartásába, szokásrendjébe tudatosan becsempészett szimpla
bálványimádás. Szilárd meggyőződésem, hogy ez is egyér-
telmű bizonyítéka az egész vallás romlottságának, az egész
kereszténység tok-vonó úgy ahogyan van – függetlenül at-
tól, hogy éppen mely felekezetéről beszélünk – pogány
(Istentől idegen) voltának. Idézek egy rövid szakaszt a wi-
kiből idevonatkozóan: „A keresztény egyházi ünnepek
részben az időjárás, illetve a mezőgazdasági munka meg-
határozó munkafázisaihoz igazodó ünnepekből nőttek ki,



részben már a keresztény vallás kialakulása előtt más val-
lási rendszerekben (zsidóknál, a római birodalomban, stb.)
is léteztek és átvételre kerültek a keresztény naptárba. Az
egyházak tudatosan alakították át a régebbi ünnepeket
keresztény ünnepekké. Ilyenek a napfordulóhoz köthető
ünnepek, mint a karácsony és a Szent István nap. Ezekhez
az ünnepekhez csatlakoztak később azok az emlékünnepek,
amelyek a magyar és az európai parasztság szokásaiból ala-
kultak ki, mint többek között a Luca nap.A magyar nép ke-
reszténység előtti naptári ünnepeiről keveset tudunk. Va-
lószínűleg – akárcsak a rokon népek – holdhónapokban
figyelték az idő múlását.A kereszténység felvétele után a ró-
mai egyház által használt naptárat vették át, majd a 1�. szá-
zadban a magyarok is áttértek a Gergely-naptárra.A 19-20.
században tájanként és felekezetenként is jelentős eltéré-
seket találunk a naptári ünnepekben.A római katolikusok
lakta településeken több a vallásos naptári ünnep, mint a
protestáns vidékeken, bár a protestánsok is a régi római
katolikus ünnepekhez fűzték vallási szokásaik és ké-
sőbb emléknapjaik jó részét. A már említett Luca nap
vagy a Szent György nap mindkét területen a boszorká-
nyok és egyéb rontó lények létezésében és tevékenységében
való hit. Egyes ünnepekhez külön étrend, vagy speciális te-
vékenység is tartozik, munkatilalmak, vagy mágikus eljá-
rások.” Nos, mint ebből a valós tényeket leíró idézetből is
látszik, a protestáns egyházak ugyanarról a romlott tőről fa-
kadnak, mint a nagy parázna katolikus kereszténység. Mint
több ízben elmondtam, ezek a nagy parázna ugyancsak
romlott leányai! A katolikus-keresztény ünnepek valóban
nehezen számba vehetők. Szinte minden napra jut leg-
alább egy-egy szentjüknek (ember-kultusz) az ünnepe, de
csak Máriának van legalább tíz különféle ünnep szentelve
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úgy, mint nagyboldogasszony, kisboldogasszony, gyertya-
szentelő, gyümölcsoltó, sarlós, ilyen-olyan boldogasszony,
magyarok nagyasszonya, stb.A halotti kultuszhoz kapcso-
lódó ünnepek, mint a halottak napja és a mindenszentek.
A direkt bálványimádás, mint a szent jobb ünnepe, emberi
maradványok, ereklyék tisztelete.Azután a karácsony, víz-
kereszt, húsvét, pünkösd, szentháromság ünnepe, az ezek-
hez kapcsolódó időszakok (pl.advent, nagyhét), a szokások,
egyszóval az egész egy teljes katasztrófa! A Bibliában ezek-
nek a pogány szokásoknak a megünneplésére való felhí-
vásnak még a nyomát sem találni sehol! Még a Vulgátában
sem. Ezért is mondtam, hogy a Bibliát tilos összemosni a
kereszténységgel! Valójában semmi közük nincs egymás-
hoz! A keresztény ünnepek amelyeket minden keresztény
egyház, felekezet megtart, hiszen például a reformátusok is
megünneplik a következő ünnepeket a fentiek közül: ad-
vent, karácsony, nagyböjt, virágvasárnap, nagycsütörtök,
nagypéntek, húsvét, mennybemenetel, pünkösd, ezeken
kívül pedig még ünneplik az alábbiakat: augusztus utolsó
vasárnapján az új kenyér, október utolsó vasárnapján pe-
dig az új bor ünnepét, amelyeket általában úrvacsorával
ünnepelnek a református közösségek, ezek mind tökélete-
sen idegenek a Bibliától! A Biblia pedig az Úr beszéde! Eny-
nyit tehát bevezetésképpen, most nézzük meg konkrétan az
úrvacsora szokását, hiszen valóban kizárólag ez az egy rí-
tus az, amelynek lehet, illetve valamilyen formában bizo-
nyosan van létjogosultsága egy az Urat, Krisztust követő
ember életében!

Az ószövetségi igék nem hozhatók közvetlenül össze-
függésbe magával az úrvacsora szokásával, hiszen erre az
Úr Maga szólította fel az asztala körül ülőket megfeszíté-
sének előestéjekor elköltött étkezés (pászka-arám/pészah-
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héber), lakoma során, tehát ennek megtörténte előtt ezen
az alapon erre nem kerülhetett sor.Ám mégis tisztelték Őt
az ószövetség idején is ilyen jellegű tiszteletadással, amelyre
például a Malakiás1:11 alatt is találunk példát:

„Hiszen napkelettől fogva napnyugotig nagy az én nevem
a pogányok között, és minden helyen tömjénnel

áldoznak az én nevemnek és tiszta ételáldozattal!
Bizony nagy az én nevem a pogányok között! azt mondja

a Seregeknek Ura.”

Az ételáldozat elterjedt volt a zsidóság körében is, és bár
magát a rítust tekintve különbözött attól, amelyre az Úr
hívta fel követőit, ez is ételhez-italhoz kapcsolódott és vé-
gül számos esetben az ételáldozatot is magukhoz vették az
emberek. Mint minden az ószövetség ideje alatt tartott
szokás vagy rituálé, ez is egyfajta előképe, kiábrázolása
volt a jövendőbeli, újszövetségi egyháznak, azaz Krisztus-
nak, Aki Maga az Egyház. Ahogyan feljebb írtam, például
a kősziklából fakadó, szomjat oltó tiszta víz is jó példa
erre. Ám sokkal fontosabb és immáron egyértelmű össze-
függésre lelhetünk e szokás vonatkozásában az újszövetségi
igékből, de mielőtt ezeket szemügyre vennék, legyen itt még
egy rövid idézet ugyancsak a wikinek az úrvacsorával fog-
lalkozó tartalmából: „A 1�.század reformátorai általában el-
vetették a katolikus egyház átlényegülési tanát, valamint azt
a szokást is, hogy az úrvacsorát a közönségnek csak egy
szín alatt, azaz csak a kenyér alakjában szolgáltatják ki; de
annak tekintetében, hogy az úrvacsora szereztetési igéi
(„ez az én testem…”) miként értendők, egymás közt sem
értettek egyet. Luther szerint a kenyér és bor a megszente-
lés után is megmarad kenyérnek és bornak, de azzal álta-
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lunk nem érthető módon, (bár az ubiquitas tana ad erről
némi felvilágosítást) egyesül Krisztus teste és vére, úgy,
hogy a kenyérben vagy a kenyérrel együtt Krisztus valódi
teste adatik az úrvacsorával élőknek. Zwingli úgy tekintette
a megtört kenyeret és kitöltött bort, mint a Krisztus halá-
lára emlékeztető s a halálával szerzett üdvről a hívőket
biztosító jeleket. Kálvin János szerint az úrvacsorában csak
kenyér és bor adatik, de aki azokat igaz hittel veszi, az
egyszersmind lelki szájával (spiritualiter) Krisztus testét és
vérét veszi magához. Melanchthon élete utolsó pár évtize-
dében jelentősen közeledett a kálvini felfogáshoz; az uni-
táriusok tisztán emlékeztető jeleknek tekintik az úrvacso-
rai elemeket.” Amiért ezt a tartalmat itt idéztem az, hogy
számodra is világosan láthatóvá váljék kedves olvasóm,
mennyire nem egységes még ennek az egyetlen, valóban a
Biblia által leírt felhívásnak az értelmezése sem az egyhá-
zakban. Ismét csak azt látjuk: ahány (egy)ház, annyi szokás.
És mint a vallások esetében is elmondtam, lehetetlenség az,
hogy mindnek igaza legyen, hiszen az igazság egy, bár a
magam azt kell mondjam, hogy ami a keresztény egyhá-
zakban ennek kapcsán ma megjelenik, azok közül egyetlen
egy sem igaz és helyes vagy hiteles. Egy közös bennük:
mind félremagyarázza az Úr felhívását! Ezek ismeretében
immár valóban vizsgáljuk meg, hogy mi áll a Bibliában er-
ről! Elsőként Máté 2�:20-21,2�-2� Károli:

„Mikor pedig beestveledék, letelepszik vala a tizenkettővel,
És a mikor esznek vala, monda: Bizony mondom néktek, ti
közületek egy elárul engem. Mikor pedig evének, vevé Jé-
zus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és adá a tanít-
ványoknak, és monda: Vegyétek, egyétek; ez az én testem.
És vevén a poharat és hálákat adván, adá azoknak, ezt
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mondván: Igyatok ebből mindnyájan; Mert ez az én
vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik

bűnöknek bocsánatára.”

Márk 14:1�,22-24 Károli:

„És ő mutat néktek egy nagy vacsoráló házat berendezve,
készen: ott készítsétek el nékünk. És mikor ők evének, vévén
Jézus a kenyeret, és hálákat adván, megtöré és adá nékik,

mondván: Vegyétek, egyétek; ez az én testem. És vévén
a poharat, és hálákat adván, adá nékik; és ivának abból

mindnyájan; És monda nékik: Ez az én vérem, az új
szövetség vére, a mely sokakért kiontatik.”

Lukács 22:12,1�-20 Károli:

„És ő mutat néktek egy nagy vacsoráló helyet, berendezve,
ott készítsétek el. És monda nékik: Kívánva kívántam

a husvéti bárányt megenni veletek, melőtt én szenvednék:
Mert mondom néktek, hogy többé nem eszem abból, míglen
beteljesedik az Isten országában. És a pohárt vévén, minek-

utána hálákat adott, monda: Vegyétek ezt, és osszátok el
magatok között: Mert mondom néktek, hogy nem iszom

a szőlőtőkének gyümölcséből, míglen eljő az Isten országa.
És minekutána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé,
és adá nékik, mondván: Ez az én testem, mely ti érettetek
adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóké-

pen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván:
E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti

érettetek kiontatik.”

1Korintus 11:20-34 Károli:
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„Mikor tehát egybegyűltök egyazon helyre, nincs
úrvacsorájával való élés: Mert kiki az ő saját vacsoráját

veszi elő az evésnél; és némely éhezik, némely pedig dőzsöl.
Hát nincsenek-é házaitok az evésre és ivásra? Avagy az

Isten gyülekezetét vetitek-é meg, és azokat szégyenítitek-é
meg, a kiknek nincsen? Mit mondjak néktek? Dícsérjelek-é

titeket ebben? Nem dícsérlek. Mert én az Úrtól vettem,
a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az
éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, És hálákat

adván, megtörte és ezt monda: Vegyétek, egyétek! Ez az én
testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre. Hasonlatosképen a pohárt is vette, minek-

utána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új
testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek,

valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert
valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az

Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend. Azért a ki
méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát,
vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az

ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék
abból a pohárból, Mert a ki méltatlanul eszik és iszik,

ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg
az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg,

és alusznak sokan. Mert ha mi ítélnők magunkat, nem
ítéltetnénk el. De mikor ítéltetünk, az az Úrtól taníttatunk,

hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Azért
atyámfiai, mikor egybegyűltök az evésre, egymást

megvárjátok. Ha pedig valaki éhezik, otthon egyék, hogy
ítéletre ne gyűljetek egybe. A többire nézve, majd ha

hozzátok megyek, rendelkezem.”

Ez hát a hivatkozott tartalom az Isten beszéde szerint,
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amely miatt az összes keresztény szokás és ünnep közül ki-
zárólag az egyetlen, úgynevezett úrvacsora szokása érdemel
kiemelt figyelmet a Krisztust szerető ember életében. Nos,
mielőtt elmondanám a saját meglátásaim ezzel kapcsolat-
ban, le kívánom szögezni azt a tényt, hogy ami az igében
fenti sorokban áll, azt tényeit és felhívását tekintve a legke-
vésbé sem vitatom! Ám egyes részletei kapcsán eszembe ju-
tottak igen meglepő és nézetem szerint meglehetősen logi-
kus gondolatok, de nézzük sorjában! Azt tehát világosan
tudjuk, hogy az igének van egy testi (természeti) és egy szel-
lemi megfelelése is. Ebben a tekintetben megvizsgálva e tar-
talmat azonnal megérthetjük a földi egyházak és azok kép-
viselőinek eltérő véleményét például a kenyérnek és a
bornak e rítuson belüli státusza, s ezek magukhoz vételének
módja kapcsán. Az egyik egyház így gondolja helyesnek és
gyakorolja, a másik úgy, míg a harmadik megint máshogy
és így tovább. Miért van, hogyan lehetséges ez? Természe-
tesen azért, mert ők test szerint valók és ennek okán kizá-
rólag az ige testi megfelelésére fókuszálnak, hiszen csak azt
képesek értelmezni. Swedenborg szerint nem is tudnak ar-
ról, hogy létezik szellemi értelem az írásban. Vitáznak pél-
dául azon, hogy a kenyér (és nem a katolikus eucharisztia
ostyája!) valamint a bor igazából átváltozik-e Krisztus tes-
tévé és vérévé vagy sem! A Magyar Katolikus Lexikon az
Eucharisztia címszó alatt így ír erről: „Az egyenes állítás: a
kenyér az én testem, a bor az én vérem kizárja a jelképes ér-
telmezést. Jézus szava csak akkor igaz, ha a kenyérben és a
borban olyan term. fölötti változás megy végbe, hogy az va-
lóban az ő áldozati testének és vérének mondható. Ebből kö-
vetkezik Jézus valóságos jelenléte a kenyér és a bor színe
alatt.” Szerinted? Cukikat ír még az említett forrás ugyanitt
a miséről is, de ebbe most nem mennék bele, csupán néhány



1�9

szó erejéig. Csak azért, hogy lássuk a szemfényvesztést. Ír-
tam már, hogy a katolikus (fekete)mise minden egyes al-
kalommal egy újabb és újabb megcsúfolása az egyetlen és
végső áldozatnak, amelyet Urunk Krisztusunk meghozott az
Ő népéért. Tehát egyszeri és végleges áldozat volt ez! Ehhez
képest a katolikusok rutinszerűen ismétlik ezt a luciferiánus
oltáraik előtt, amelyeken nap és hold szimbólumok, ke-
reszt-fétisek, gyertyák és különböző egyéb pogány szim-
bólumok díszelegnek. Ezek előtt áldozza fel a katolikus pap
újra és újra Krisztust az ő ura, sátán előtt. Erről szólnak ezek
a katolikus feketemisék (Csendes vizeken 20.-22. old.) erre
ők mit mondanak? Azt, hogy ez csupán relatív áldozat! Ér-
ted?! Így dolgozik, így szemfényveszt a sátán sárkány! Á, az
nem is az, meg nem is olyan csak úgy néz ki, de igazából
nem is úgy kell érteni! Igaz, hogy ezt tesszük igen, de az nem
is úgy van, ahogy látod, csak úgy látszik, de mi nem is úgy
gondoljuk, hanem máshogy. Az csupán „relatív”! Hát erről
van szó! Itt ennyit a miséről meg a katolikus relativitásról.
Tehát nincs két egyház a kereszténységben, de talán még két
gyülekezet sem, ahol pontosan egyforma módon történne
egy-egy úrvacsora szertartás. Például senkinek fogalma
nincs arról, hogy ezt az szertartást milyen rendszerességgel
végezzék, hiszen erre semmiféle iránymutatást nem ad az
ige. Illetve dehogy is nem ad, csak nem arra a fajta kiábrá-
zoló szertartásra, amelyet a keresztények gyakorolnak. Egyes
fejlettebb szellemű „egyházatyák”, keresztény gondolkodók
azonban már tovább láttak tehát az ige testi értelmezésénél,
és eljutottak arra a felismerésre, amelyről az imént beszél-
tem. Jelesen arra, hogy mint minden igének, így ennek, il-
letve ezeknek is van egy szellemi tartalma, amely minden
esetben a valódi lényege Isten beszédének! Az idézett vo-
natkozó igékben – nyilván észrevetted – eszközöltem ki-
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emeléseket egyébként jó okkal. Mielőtt az ige szellemi tar-
talmára rátérnék, javaslom vizsgáljuk meg a Károliban ol-
vasott igék, illetve fordítás hitelességét! Az első idézet ugye
a Máté 2�:20-21 és a 2�-2� volt Károli szerint. Ott azt ol-
vashattuk, hogy az Úr és a tanítványok leültek enni, ám mi-
előtt nekiláttak volna, az Úr hálát adott és ezek után törte
meg a kenyeret. Ez minden idézet szerint így történt, tehát
először a hálaadás, majd a kenyér megtörése volt a sorrend.
Az ivás előtt hasonlóképpen: először a hálaadás majd az
ivás. Tehát a sorrendiség minden alkalommal: hálaadás
majd az evés vagy ivás. Nézzük most a Márk 14:1�-öt! Itt azt
olvassuk a Károli szerint, hogy „És ő mutat nektek egy
nagy vacsoráló házat berendezve, készen: ott készítsétek el
nekünk”. Nos az a helyzet, hogy az egy Károlin kívül a gö-
rög írást is beleértve szó nincs „vacsoráló” házról! A görög-
ben itt a„ἀνάγαιον” szó szerepel, amely„emeleti termet” je-
lent. Ehhez idomul az egy Károli kivételével minden fordítás
a katolikus Neovulgáta kivételével, amely itt meglepő mó-
don „ebédlőt” hoz annak dacára, hogy az alapjául szolgáló
Vulgátában, annak is a Káldi jezsuita pap által „megchele-
kedett” 1�2�-os magyar átiratában „vachorálo hely” szere-
pel. Ebben legalábbis minden„patvarkodásuk” ellenére szé-
pen egyetértett Káldi és Károli.A King James egyébként itt
„a large upper room furnished [and] prepared” szöveget
hoz. Most Márk14:22-24. Itt nem olvassuk a vacsora szót, az
evés szerepel az igében Károlinál is. Rendben. Ám felbuk-
kan egy újabb érdekesség: a görögben itt egy olyan szó sze-
repel, amely folyamatban lévő cselekvésre utal. A szótő
ugyan az „eszik” ige, de a görögben leírt alak minden for-
dítás szerint folyamatban lévő cselekvésre utal. Fogadjuk ezt
hát el mi is! Ha visszatérünk a Márk igéihez, akkor abban
is felfedezhetjük ugyanezt a tényt.Az Úr evés közben ad há-
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lát, mielőtt megtöri a kenyeret és szétosztaná azt a tanítvá-
nyoknak. Azt írja ott a szöveg, hogy „mikor pedig evének”,
nem pedig azt, hogy mielőtt evének. Nem mindegy. Abból
a szempontból nem mindegy, amely az én az alábbiakban
leírt meglátásaimhoz kapcsolódik, de erről majd ott. Eddig
tehát annyit szögezhetünk le, hogy van egy indokolatlanul
használt „vacsora” fogalmunk, bár az adott étkezés valóban
este történt, így ez a szó akár helytálló is lehetne abban az
esetben, ha mi akarnánk Bibliát írni és nem azt szeretnénk
fordítóként hitelesen visszaadni, ami az eredeti szövegben
szerepel. Továbbá azt látjuk, hogy mielőtt kenyértörésre vi-
szi az Úr a dolgot, hálát ad, ivás előtt pedig hasonlóképpen.
Nézzük most a Lukács 22:12 szövegét! Károli és Káldi meg-
int vacsorál, ám itt már a Neovulgáta is szakít az ebédlővel,
elfogadja helyesen a görögben írt emeleti terem fordítást
minden más verzióval egyetértésben a KJV-t is ideértve. Ed-
dig tehát kétszer vacsoráltunk már a helytelen szóhaszná-
lat, illetve fordítás következtében. Ismételten felhívom a fi-
gyelmed kedves olvasóm, hogy ez nem játék a betűkkel! Ez
a Biblia, amelyben Isten kőkeményen figyelmeztet, hogy ne
trükközzön senki, aki hozzá mer nyúlni a szöveghez! Mint
olvashattad már, akár egy „a” vagy „e” betű vagy szócska
megváltoztatása is jelentős értelmezésbeli különbségekre ve-
zethet, nemhogy az indokolatlan vagy hamis szóhasználat.
Ez nem egy ételrecept, hanem Isten szava! Tehát amiről
most beszélünk, az nem szükségtelen szőrszálhasogatás,
hanem igen fontos dolog. Hiszen ha azt olvasod, hogy va-
csora, akkor arra is fogsz gondolni, jó eséllyel a vacsora ak-
tusához kötöd ezt a rítust dacára annak, hogy a görög szö-
vegben egyébként többségében az evés szó szerepel még úgy
is, hogy„lakoma.”Különösen akkor, ha a Bibliád még az ere-
detileg emeleti teremként megjelölt helyszínt is „vacsoráló
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helynek”hozza valamiért. Ami a szóhasználatot illeti, a do-
log lényege tehát csupán annyi, hogy ezt a rítust semmi-
képpen se a vacsora fogalmához kössük! Az Úr ezt a fel-
hívást megtehette volna akár egy reggeli étkezés során is,
ugyanúgy érvényes lenne, csak akkor a keresztények ma úr-
reggelinek hívnák a rítust. Annak oka, amiért az Úr ezt a
megfeszítésének előestéjén tette meg az volt, mert egyrészt
ez volt az utolsó közös étkezése a tanítványokkal az áldo-
zata előtt, másrészt pedig éppen ez az étkezés szólt az ál-
dozati bárány elfogyasztásáról, amely éppen Őt és az Ő ál-
dozatát szimbolizálta. Érdekes momentum, hogy nem a
bárányhúst szétosztva mondta, hogy „ez az én testem”, pe-
dig ha az ételre (kenyér) koncentráljuk a figyelmünk, akkor
ez logikusnak tűnne.Ám azt is tudjuk, hogy az Úr az élet ke-
nyere János �:4�, majd �0-�0 Károli:

„Én vagyok az életnek kenyere.”

„Ez az a kenyér, a mely a mennyből szállott alá, hogy kiki
egyék belőle és meg ne haljon. Én vagyok amaz élő kenyér,
a mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből,
él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én tes-
tem, a melyet én adok a világ életéért. Tusakodának azért
a zsidók egymás között, mondván: Mimódon adhatja ez

nekünk a testét, hogy azt együk? Monda azért nékik Jézus:
Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember
Fiának testét és nem iszszátok az ő vérét, nincs élet benne-
tek. A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, örök
élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.
Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital.

A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, az én
bennem lakozik és én is abban. A miként elküldött engem
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amaz élő Atya, és én az Atya által élek: akként az is, a ki
engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, a mely

a mennyből szállott alá; nem úgy, a mint a ti atyáitok evék
a mannát és meghalának: a ki ezt a kenyeret eszi, él örökké.

Ezeket mondá a zsinagógában, a mikor tanít vala
Kapernaumban. Sokan azért, a kik hallák ezeket az

ő tanítványai közül, mondának: Kemény beszéd ez; ki
hallgathatja őt?”

Itt van tehát a dolog lényegére a világos magyarázat,
amelyet mint a kiemelt szakasz is bemutatja, a testi em-
berek (itt a zsidók) képtelenek megérteni, mivel a szellemi
tartalom tökéletesen rejtve marad előttük. De mielőtt ezt
feltárjuk, nézzük tovább a vonatkozó igéket! Lukács 22:1�-
20. Itt a szöveg érthető, egyértelmű és világos minden ver-
zió szerint. Az Úr mielőtt megtöri a kenyeret vagy az italt
körbeadja, hálát ad.Ám itt jön egy kulcsmondat: (22:19 Ká-
roli) „És minekutána a kenyeret vette, hálákat adván meg-
szegé, és adá nekik, mondván: Ez az én testem, mely ti érte-
tek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” „Ezt
cselekedjétek” – mondja az Úr! De mit? Vegyük a kenyeret?
Adjunk hálát? Szegjük meg a kenyeret? Vagy hálát adva
szegjük meg a kenyeret? És mi van az itallal? Hiszen ebben
a szakaszban az ivás csak e felhívás után történik meg.
Eszerint értelmezhető úgy is a felhívás, hogy az étel (ke-
nyér) megszegése tartozik hozzá. Nézzük meg összefüg-
gően a két (Lk.22:19-20) verset először Károli majd az úgy
általában, így itt is sokkal pontosabb Csia-féle verzió sze-
rint!

„És minekutána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé,
és adá nékik, mondván: Ez az én testem, mely ti érettetek
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adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóké-
pen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván:
E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti

érettetek kiontatik.”

„Ezután megfogta a kenyeret, hálát adott, megtörte s oda-
adta nekik íly szóval: „Ez az én testem, mely értetek adatik.

Ezt tegyétek a rólam való megemlékezésül.” Estebéd után
éppen úgy fogta a poharat is, és ezt mondta: „Ez a pohár

értetek ömlő vérem által az új szövetség.”

Tehát van itt egy cselekvés sorozat, amely végén az Úr ki-
jelenti valamire, hogy „ezt tegyétek rólam való megemlé-
kezésül!” A fentiekben feltettem néhány kérdést az Úr cse-
lekedeteivel kapcsolatban, tehát megfogta (vette) a
kenyeret, hálát adott, megtörte (megszegte) és adta nekik
(szétosztotta) azt. Mi lehet a dolog lényege? Mikor mondta,
hogy „ezt tegyétek”? „és adá nékik, mondván”, „s odaadta
nekik íly szóval”. Nos, nézetem szerint itt van a lényeg! Mi-
közben adott, aközben szólt, hogy ezt tegyétek! Körbe-
adta a testét és a vérét is. Adott az Úr! Önmagát adta a ta-
nítványoknak és eközben felszólította őket, hogy ők is
adják tovább Őt másoknak! Úgy vélem, ez volt ennek a tör-
ténetnek a lényege. Nem pedig az étel és az ital magukhoz
vétele. Ugye itt jelenik meg a testi ember és a szellemi em-
ber látásmódja közötti különbség. A test szerint való (ke-
resztény és zsidó) ember itt a fizikai részre koncentrál. Ke-
nyér, bor, „mimódon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt
együk? Evés-ivás. Csupa test szerint való cselekedet és
gondolat. Nézzük csak meg mit mond az Úr az 1Korin-
tus11:2�-ben itt Károli szerint?
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„Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált
volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentum az én
vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az

én emlékezetemre”

Tehát annak ellenére, hogy természetesen van magának
az ételnek is szimbolikus jelentése, esetünkben nagyon
nem a bor a lényege ennek a dolognak! És nem is a kenyér.
Nem az, hogy valóban lesz-e Krisztus teste a kenyérből, vér
a borból vagy sem! Ez tipikusan egy testi ember földi egy-
házának a problémája. Ezek elakadnak itt. A lényeg az,
amit szimbolizál a pohár! Azért bor van benne, mert azt
ittak aznap este nem pedig azért, mert kizárólag a bor a
megfelelő ital. Azt mondja az Úr, hogy „e pohár amaz új
testamentum”. A testamentum (Csia szerint szövetség)
pedig nagyon nem fizikai dolog, hanem egy szellemi fo-
galom! Ne a bort és a kenyeret, hanem az üzenetet vedd
magadhoz és add tovább! Ez az Úr felhívásának valódi lé-
nyege! Illetve ha magadhoz veszed a kenyeret és a bort
(vagy bármi egyebet) „valamennyiszer eszitek és isszátok”
gondoljatok-rá, hirdessétek az üzenetet! Ez ennek a felhí-
vásnak a valódi értelme! Lukács 22:20 Csia szerint:

„Ez a pohár értetek ömlő vérem által az új szövetség.”

Az Úr mindig példázatokban és hasonlatokban beszélt,
mindig szellemi tartalmakban gondolkodott. Ebben a fel-
fogásban vegyük szemügyre most Pál írását ismét, de most
Csia Lajos fordításában! Tehát 1Korintus 11:20-29:

„Nos, amikor összejöttök egy helyre, nem az Úr vacsorá-
ját eszitek. Mert mikor esztek, ki-ki a saját vacsoráját
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veszi elő, s így az egyik éhezik, a másik dőzsöl. Hát
nincsenek házaitok arra, hogy egyetek és igyatok?

Annyira lenézitek az Isten egyházát s megszégyenítitek
azokat, akiknek nincs? Mit mondjak nektek? Dicsérjelek

titeket? Ebben nem dicsérlek. Úgy kaptam ugyanis az
Úrtól, s azt tovább is adtam nektek, hogy Jézus az Úr azon
az éjszakán, melyen elárulták, fogta a kenyeret és miután

hálát adott, megtörte azt és így szólt: „Ez az én testem,
mely tiértetek van. Ezt cselekedjétek rám emlékezésül!”
Hasonlóképpen fogta a poharat is vacsora után, s ezt

mondta: „E pohár vérem útján amaz új szövetség,
valahányszor csak isztok belőle, ezt tegyétek rólam való

megemlékezésül!” Mert valahányszor eszitek ezt a kenyeret
és isztok a pohárból, az Úrnak halálát hirdetitek, míg csak
el nem jön. Így hát, aki az Úrhoz méltatlanul eszi a kenye-

ret és iszik a pohárból, vétkezik az Úr testével és vérével
szemben. Próbálja meg hát az ember magát, s úgy egyék
a kenyérből és igyék a pohárból. Aki úgy eszik és iszik,

hogy nem különbözteti meg a testet, ítéletet eszik és iszik
magának.”

A 20-23 versek egy az egyben, szó szerint olvasható
szellemi megfelelésben is! Pál éppen ebben a levelében
beszél nagyon egyértelműen (Csia szerint) a szellemi tar-
talomról és megfelelésekről amint ezt a következőkben
látni fogjuk. Tehát miért fedte meg Pál a Korinthus-béli
gyülekezetet? 1:10-11 Károli:

„Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus
Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne

legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek
ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. Mert



1��

megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy
versengések vannak köztetek.”

Tehát azért mindenek előtt, mert amikor összejönnek
egy helyre nem az Úr vacsoráját, (kenyerét azaz Őt magát,
az Igét) eszik (veszik magukhoz, táplálkoznak Vele), hanem
versengenek és szakadásokat támasztanak. Az evést szel-
lemi értelemben véve természetesen és nem test (betű) sze-
rint! Hiszen” Aki úgy eszik és iszik, hogy nem különbözteti
meg a testet, ítéletet eszik és iszik magának.” Mit mondott az
Úr a sátánnak? Máté4:3 Károli:

„Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyér-
rel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek

szájából származik.”

A kenyér a fizikai testet táplálja, az Isten által adott ige
(szellemi kenyér és bor, étel és ital) pedig a szellemet! Ám
a szellemi táplálék mindenkor fontosabb, mint a testi, hi-
szen a test mulandó, míg a szellem ha az Úr kedve szerint
való, örök életű lesz. Nézzük csak meg ugyanennek a le-
vélnek (1Kor.) az előzményeit! Ha ezt megtesszük, meg-
kapjuk a választ mindenre. Hiszen az ige egy összefüggő
tartalom, úgy is kell olvasni és nem csak kiragadott ver-
senként, ahogyan általában a magyarázók az emberek elé
tárják. Ezért is tagolták, aprózták fel a Szentírást, hogy
könnyebben lehessen manipulálni az embereket az egyes
kiragadott részletekkel. Persze tudom, én magam is ezt te-
szem, egyes kiemelt részekkel indoklom meg állításaim, ez
igaz. Ám én ezzel együtt arra buzdítalak, hogy minden al-
kalommal vedd szemügyre a szövegkörnyezetet is, mint
ahogyan most is ezt teszem, amikor bemutatom az előző-
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leg kiemelt igék előzményeit is! Nyilván nem idézheti senki
az egész írást egy-egy téma kapcsán, de az sokat elárul,
hogy mire buzdít vagy nem buzdít emellett. Én tehát azt ja-
vaslom minden alkalommal, hogy minden lehetséges és el-
érhető biblikus írást tanulmányozz a lehető legtöbb alka-
lommal, és magad próbálj meg igazságra jutni ezekkel
kapcsolatban! Ne érd be azzal, amit eléd tesz a sok „bölcs”!
Tehát most bemutatom a Korinthusiakhoz írott első levél
előzményeit, amelyben meggyőződésem szerint pontos
útmutatást találunk az „úrvacsora” helyes felfogására, meg-
értésére való törekvésünk tekintetében. Az igék válogatva,
de sorrendben következnek. Mivel mind ebből a levélből
való, itt csak a fejezet és a versszámokat adom meg. Tehát
1Kor. Csia Lajos szerint:

2:14-1�: „Lelki ember nem fogadja el Isten Szellemének
dolgait, hiszen ostobaság neki. Nem is ismerheti meg, mert
szellemileg vizsgálhatók meg. A szellemi ember mindent
megvizsgál, ő maga azonban senki vizsgálata alá nem esik.
Hát ugyan ki ismerte meg úgy az Úr gondolkodását, hogy ta-
níthatná őt? Bennünk azonban az Úr gondolkodása van.”

3:1-3 „Veletek azonban nem beszélhettem úgy, mint szel-
lemiekkel, hanem csak úgy, mint húsból valókkal, mint Krisz-
tusban lévő kiskorúakkal. Tejet itattam veletek, nem kenye-
ret, hiszen még nem bírtátok volna el, még hústermészetűek
vagytok, mert amennyiben köztetek irigység és vetélkedés
van, nem vagytok-e hústermészetűek? Nem emberi módon
jártok-e?”

3:3 Károli: „Mert még testiek vagytok; mert a mikor írigy-
kedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajjon nem tes-
tiek vagytok-é és nem ember szerint jártok-é?”
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4:1 „Velünk úgy kell számolni, mint a Krisztus szolgáival,
mint Isten titkainak sáfáraival.”

9:1�-1� „Azzal, hogy az örömhírt hirdetem, nem dicse-
kedhetem, mert kényszer ül rajtam, hisz jaj nekem, ha nem
fogom az örömhírt szólni. Ha ugyanis önként teszem, jutal-
mam van érte, ha önkéntelenül, sáfársággal bíztak meg.”

10:3 -4,�: „mindnyájan ugyanazt a szellemi kenyeret et-
ték s mindnyájan ugyanazt a szellemi italt itták, – hiszen it-
tak az őket követő szellemi kősziklából, mely a Krisztus
volt. Ezek ugyanis előképekül történtek, hogy mi ne legyünk
gonosz dolgok kívánói, ahogy azok is kívánkoztak,”

10:1�-1�: „Az áldás pohara, melyet megáldunk, nem a
Krisztus vérének közössége-e, a kenyér, melyet megtörünk,
nem a Krisztus testének közössége-e? Mert egy kenyér van,
egy test vagyunk sokan. Hiszen mindnyájan egy kenyérből
részesedünk.‘

1Korinthus10:1� Ez egy nagyon-nagyon fontos ige!

„Nézzétek meg a hús szerint való Izráelt. Ugye, hogy
azok, akik az áldozatokat eszik, közösségben vannak az

áldozati oltárral?”

10:311” Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesz-
tek, mindent az Isten dicsőségére cselekedjetek”.

11:33 „Így hát testvéreim, ha összejöttök enni, egymást fo-
gadjátok el.”

1�:3-4 „Elsősorban azt adtam át nektek, amit én is úgy
kaptam, hogy a Krisztus az írások szerint vétkeinkért meg-
halt, el is temették, fel is támadt az írások szerint a harma-
dik napon,”
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Mit mondjuk erre? A szokásost: itt van az igazság feke-
tén-fehéren! Ezek mindent megmagyarázó, hatalmas erejű
igék a lényeget tekintve. Az úgynevezett úrvacsora lénye-
gét tekintve pedig különösen azok. Nézzük csak meg egy
pillanat erejéig, hogy a párbeszéd a zsidó Trifónnal című
írás szerzőjeként megjelölt második századi gondolkodó,
a mára keresztény szentté avatott Jusztinusz mártír mit írt
erről a dologról a nevezett műben? „CXVII.1-3: Minden
az ő nevében felajánlott áldozattól, melynek végzését Jé-
zus, a Felkent hagyta meg, azaz a kenyér és a kehely hála-
adása, melyet a keresztények a föld minden pontján vé-
geznek, arról Isten előzetesen tanúsította, hogy kedves
lesz előtte. Csak ezek azok, melyeknek végzését a keresz-
tények kapták meg, a nedves és száraz táplálékuk emléke-
zetére, és benne megemlékeznek arról a szenvedésről is,
melyet elviselt értük Isten Fia, akinek nevét káromolják és
megszentségtelenítik földkerekség szerte népetek főpapjai
és tanítói, akik maguk azok a rongyos öltözetek, melyeket
ráadtok a Jézus nevéről keresztényekké váltakra.” Hű! Itt
aztán van tartalom! Érdemes egy percre elidőzni vele. A
keresztényezés most se zavarjon bennünket, nyilván nem
a szerzőnek köszönhetjük. Leírom helyesen a lényeget:
„A kenyér és a kehely hálaadása, melyet a krisztusiak a föld
minden pontján végeznek, arról ISTEN előzetesen tanú-
sította, hogy kedves lesz Előtte, CSAK ezek azok, melyek-
nek végzését a krisztusiak megkapták, a nedves és száraz
táplálékuk emlékezetére, és benne megemlékeznek arról a
szenvedésről is, melyet elviselt értük Isten Fia, akinek ne-
vét káromolják és megszentségtelenítik földkerekség szerte
népetek főpapjai és tanítói, akik maguk azok a rongyos öl-
tözetek, melyeket ráadtok a Krisztus nevéről krisztusi-
akká váltakra.”
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Úgy vélem, Jusztinusz az általam javított verzió szerint
írhatta le eredetileg a meglátását, hiszen az eleve egy logi-
kai öngól az első verzió szerinti szövegben, hogy a keresz-
tény szent maga jelenti ki, miszerint kizárólag ez az egy rí-
tus az, amelyet a keresztények joggal gyakorolnak. Ezzel a
keresztény szent tehát egyértelműen állást foglal amellett a
nézet mellett, hogy az összes többi keresztény ünnep kivé-
tel nélkül kuka! Szemétre való! Egy magát kereszténynek
valló gondolkodó és egyházatya, nyilván nem mondana
ilyet a saját vallása kapcsán... De Jusztinusz mondott. Mi-
ért? Mert nem keresztény volt, hanem krisztusi, Krisztus-
követő! Nagy különbség! Csak ez a csekélység, ez a kis ön-
gól, az önellentmondás elkerülte a szöveget később lejegyző
már valóban keresztény szövegmásoló figyelmét. Simán ru-
tinból átírta a krisztusit keresztényre, vagy annak fordította,
de a szöveg összefüggéseit már nem vizsgálta meg ilyen te-
kintetben. Számomra pedig különösen érdekes az a tény,
hogy Jusztinusz számára is az volt az elsődleges értelmezése
az Úr ezen felhívásának, amely számomra is elsőként nyil-
vánult meg. Ez pedig az evés és ivás előtti és általa való
mindenkori hálaadás szükségessége! „Mert valamennyi-
szer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halá-
lát hirdessétek, a míg eljövend.” Ha nem elég figyelmesen ol-
vasod ezt a mondatot, akkor akár úgy is olvashatod –
egyébként úgy különösen helyesen, bár az eredeti tartalmat
most nem kérdőjelezném meg(!), – hogy: mert valameny-
nyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak há-
lát hirdessetek (adjatok)! Ha ugyanis reálisan belegon-
dolsz, kissé morbid a jelenlegi keresztény rítus, hogy iszunk
az Úr halálára... Mi ez, valami halotti tor? Mondjuk a ka-
tolikusoknál csak a pap iszik. Persze lehet azt mondani,
hogy itt valójában az áldozat emlékére isznak akik isznak,
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de ami látszik, az más. Keresztényien relatív....No mindegy,
ez a világ már csak ilyen. Tehát visszatérve a szöveghez
hangsúlyozom, nem utóbbi az eredeti szöveg, de minden-
képpen helyes! Tehát Jusztinusz beszél száraz és nedves táp-
lálékról, evésről-ivásról, hálaadásról.Amiről azonban nem
beszél egyetlen szót sem, az a valódi lényeg és tartalom e
Krisztusi felhívás kapcsán! Az ige átadása! Mások Krisz-
tussal való táplálása! Az Úr testének és vérének etetése-ita-
tása másokkal! Ez a valódi lényege ennek a felhívásnak! Az-
zal emlékezünk meg valójában az Ő áldozatáról, ha tovább
adjuk az ő testét és vérét! Ismétlem, mert hihetetlenül fon-
tos: Mire szólított fel tehát bennünket, Krisztus-követőket
Urunk? Arra, hogy vegyük az Ő SZELLEMI testét és vérét,
együk-igyuk és ADJUK mi is tovább azoknak, akik éhezik
azt! Ez az úrvacsora lényege, nem pedig a fizikai szertar-
tás, amelyet a földi egyházak és híveik szorgalmaznak ezer-
féle módon. Annyira jellemző ez rájuk. Fizikai (testi) em-
ber-fizikai (testi) egyház = fizikai (testi) gondolkodásmód,
cselekedetek és rítusok. Eszünk-iszunk. Ennyit tudnak. De
mit is mondott Pál? 1Kor.10:1�, 11:29:

„Nézzétek meg a hús szerint való Izráelt. Ugye, hogy
azok, akik az áldozatokat eszik, közösségben vannak az
áldozati oltárral?” „Aki úgy eszik és iszik, hogy nem kü-
lönbözteti meg a testet, ítéletet eszik és iszik magának.”

Akik az áldozatokat eszik, közösségben vannak az áldo-
zati oltárral!!! Kedves testi áldozatot evő (és ivó) kereszté-
nyek, az a helyzet, hogy közösségben vagytok az áldozati ol-
tárral! És azt kell nagyon határozottan kijelentenem, hogy
ezen a földön egyetlen templom sincs, amelyben az Úr je-
len lenne (hiszen ilyen kizárólag az egy Jeruzsálemi temp-
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lom volt egyes időkben), így tehát egyetlen templomi (ál-
dozati) oltár sincs, amely az Egyetlen Teremtő Isten, az Úr
oltára lenne, ahogyan ezen a földön egyetlen olyan egyház
sincs, amely az Úr egyháza lenne. Hiszen az Úr egyháza
SZELLEMI egyház! Az emberben BENNE, belül a szívében
van. Hát az áldozatot is ugyanott BELÜL kell bemutatni és
nem a templomban vagy a gyüliben kedves testvéreim! Ez
a helyzet.Az újszövetségi egyház szellemi egyház és nem ki-
ábrázoló fizikai egyház. Nincs semmiféle papsága, nincs
semmiféle földi háza, temploma! Minden belül van az em-
ber szívében! Ha van... Mit vetett a zsidó Trifón a krisztusi
Jusztinusz szemére? „IX.3. Nem tartjátok meg az ünne-
peket sem a szombatot,” Nem hát! Mert a második szá-
zad Krisztus-követői még értették azt, amiről én itt be-
szélek! Nem kell bemerítkezni, szombatot tartani, kóser
kaját enni, (1Kor10:2� „Mindent, a mit a mészárszékben
árulnak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiis-
meret miatt.”) Nem kell áldozni, templomba járni, gyónni,
metélkedni, vagy bármi fizikai kiábrázoló (jelképes) dol-
got cselekedni, semmiféle fizikai rituálét végezni, mert
minden belül van! A szellemi egyház a szellemben él és
működik ha él és működik, de ezt egy fizikai, testi ember
sosem fogja megérteni. Ezek mindenkor ragaszkodni
fognak a testi dolgokhoz a fizikai rítusokhoz. 1Korinthus
2:14-1� Csia: „Lelki ember nem fogadja el Isten Szellemének
dolgait, hiszen ostobaság neki. Nem is ismerheti meg, mert
szellemileg vizsgálhatók meg.”

Most pedig, miután megértettük az úrvacsorai felhívás
lényegét, térjünk vissza a könyvünk elején megemlített
nyelveken szólás esetére! Ez tehát az a Bibliában, leginkább
az apostolok cselekedeteivel kapcsolatban leírt történések
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kapcsán megismert esemény, amely tekintetében ugyan-
csak oly sok hazugság és félrevezető gyakorlat van jelen ma
a kereszténységben. Mindenek előtt ismét csak vizsgáljuk
meg az igei előfordulásait ezen esemény leírásainak!
Márk1�:1� Károli:

„Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én
nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.”

A görögben ebben a szakaszban sehol nem szerepel az„új”
szó annak ellenére, hogy ezt minden fordítás így hozza ide-
értve a KJV-t is, amelyben itt a „new tongues” olvasható. A
„tongue” (angol „nyelv”) szó kapcsán merült fel bennem az
igény, hogy megvizsgáljam a testrészre és a beszélt nyelvre
való utalások közötti különbségeket az igében, hiszen a„new
tongues” konkrétan azt is jelenti, hogy „új (testrész) nyel-
vekkel”. Sőt! Elsősorban azt.E vizsgálatra tehát jó alkalmat ad-
nak például a Lukács 1:�4, 1�:24, és az Ap.Csel.2:3 igék, ame-
lyekben egyértelműen a nyelvre mint testrészre utal az ige az
egy Ap.Csel. 2:3 kivételével, ahol is egy speciális képletes je-
lentést hordoz, amikor „tüzes (láng) nyelvekről” beszél:

„És feloldódék az ő szája és nyelve azonnal, és szóla, áldván
az Istent.”

„És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam,
és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjainak hegyét

vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem
e lángban.”

„És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle
mindenikre azok közül.”
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Látható tehát például a fenti igék alapján, hogy itt egyér-
telműen nem a beszélt nyelvről van szó. Ezekben a görög
szöveg következetesen mindenkor a „γλῶσσα” szótőt
hozza, amelynek elsődleges jelentése valóban a nyelv mint
testrész. Most nézzünk néhány igét, ahol pedig egyértel-
műen a beszélt nyelvre utal az ige! Elsőként ismét a már
említett Márk1�:1�, Ap.Csel.1:19, 2:4, 2:� Károli szerint:

„Azok pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én
nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.”

„És ez tudtokra lőn mindazoknak, kik Jeruzsálemben
lakoznak; úgy hogy az a mező tulajdon nyelvökön
Akeldamának, azaz Vérmezőnek neveztetett el.”

„És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének
szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.”

„Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és
megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá

őket szólni.”

Nos, itt megint valami egészen furcsa dologra akadtunk!
Az a helyzet, hogy mint az angolban a „tongue”, úgy a gö-
rögben a „γλῶσσα” szó is kettős jelentéssel bír, ahogyan a
magyarban is az ezeknek megfelelő„nyelv” szó. Mindhárom
nyelven mindkét jelentést hordozzák az említett szavak. A
különbség annyi, hogy a magyarral ellentétben, ahol a va-
lódi jelentésre kizárólag a szövegkörnyezetből következ-
tethetünk, az angol és a görög különböző szavakat is hasz-
nál ezek szerint. Ugye ha például magyarul azt hallod, hogy
„emberi nyelv”, akkor ha csupán ezt a két szót ismered, meg
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nem mondod – hiába magyar az anyanyelved –, hogy most
egy emberi testrészről vagy egy emberek által beszélt nyelv-
ről van-e szó. Az angolban és a görögben viszont ott van a
„tongue-language, valamint a γλῶσσα-διάλεκ, διάλεκτος”
szópáros. Ez utóbbit a magyar is átvett szóként használja
(dialektosz) „dialektus” kiejtéssel, amely jelentése egyértel-
műen és kizárólag a nyelvjárásra utal. Az angolban a „hu-
man tongue” és a „human language” határozottan megkü-
lönböztethető egymástól akkor is, ha csupán ezt a két szót
hallod! A görögben elvileg ugyanígy! Na már most! Ha ez
így van, akkor bizony itt újabb furcsaságokat kell tisztáz-
nunk annak ismeretében, hogy a számunkra készült átira-
tokban ma mi olvasható. Mindenek előtt vegyük szem-
ügyre az első csoport igét, az elvileg értelmük szerint
könnyen szétválasztható igék közül! Ugye az elsőként em-
lített Márk 1�:1�-ben rögtön rátapintunk az általam fur-
csának tartott dolog velejére. Azt olvassuk ott, hogy”„Azo-
kat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben
ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.” Ismét csak: na már
most! Most attól, hogy a görögben itt nyoma sincs az „új”
szónak, egyelőre még mindig tekintsünk el, vizsgáljuk csak
a„nyelv” szót, hiszen az a lényeg! Itt a görög a„γλῶσσα”szó-
tővel él, amely előbbi gondolatmenetünk szerint elsődlege-
sen a testrészre utal. Ebben a felfogásban azonban ugyanez
az ige így lenne helyesen fordítva: „ Azokat pedig, akik
hisznek az Én nevemben, ilyen jelek követik (kísérik): ör-
dögöt űznek, (új) nyelvükkel szólnak”. Ahogyan Zakariás,
Bemerítő János apja is, amikor az Úr megnyitotta a száját:
„ És feloldódék az ő szája és nyelve azonnal, és szóla...” Hang-
súlyozom, ez csupán egy lehetőség az értelmezésre, de ha
nem ez az eredetileg kívánt közölnivaló, akkor itt miért nem
az egyébként gyakran, és ahol igen ott jó okkal használt „di-
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alektosz” szót hozza a görög szöveg annak ellenére, hogy a
fordítások szerinti értelmezés esetén ez lenne a helyes és kí-
vánatos? E kérdést pedig tovább nyomatékosítja meglátá-
som szerint az a tény is, hogy az általam ismert görögben
mint mondtam, itt nyoma sincs az„új” szónak. Nos, nyilván
nem véletlenül „fordítódott bele” ez a kis fantomszócska a
fordításokba. Persze lehet mondani azt az ilyenkor általános
magyarázatot, mely szerint a fordítók csak segíteni akarták
a megértést, de mint mondtam, mi nem egy mesekönyvet,
azt, hogy ők mit gondolnak helyesnek, hanem a valódi tar-
talmat szeretnénk megkapni bízván a fordítók elhivatott-
ságában és szakértelmében. Ehhez képest például a revide-
ált Károli esetében számos alkalommal nagyon nem ezt
kapjuk, de a kínálat többi tagját sem dicsérném agyon. In-
kább semennyire... Az „új” szócskához még annyit, hogy
akár hamisítás, akár valós tartalom, a következőkben leírt
meglátásom szerint vicces módon (az Úr szereti a tréfát:)
mindenképpen engem igazol. De nézzük a lényeget! A gö-
rög szövegben világosan látható tehát, hogy amikor a test-
részről, vagy mint a „lángnyelvek” esetében is nem a nyelv-
járásra kíván utalni a szöveg, akkor konzekvensen nem is a
„dialektosz” szót használja, ahogyan a Márk1�:1� esetében
sem. Bizony! Nézzük tovább! Az Ap.Csel.1:19 tiszta sor, sa-
ját nyelvjárásunkban („tulajdon nyelvökön”) szerepel, tehát
ahogyan mi is helyesnek tudjuk, a görögben itt a dialektosz
szó szerepel. Mert így helyes. Ap.Csel.2:4. Nos, itt megint
csak nem a dialektosz szót találjuk annak ellenére, hogy a
fordítás helyesnek tűnik értelem szerint. Itt jóval inkább az
én korábbi meglátásom érződik erőltetettnek, hiszen az
egész szövegkörnyezet a más (idegen) nyelveken való be-
szédet valószínűsíti helyesnek. Nézzük csak meg a vonat-
kozó részt összefüggően! Ap.Csel: 2:2-1� Károli szerint:
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„És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó
szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek
vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle

mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent
Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek
adta nékik szólniok. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben
zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég

alatt vannak. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle
a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga
nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak pedig mindnyájan
és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem
Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak? Mimódon

halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben
születtünk? Párthusok és médek és elámiták, és kik

lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában,
Pontusban és Ázsiában, Frigiában és Pamfiliában,

Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne
mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind

prozelitusok, Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a
mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodnak

vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak
ezt mondván: Vajjon mi akar ez lenni? Mások pedig

csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg. Péter
azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla

nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok
Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek
füleitekbe az én beszédimet! Mert nem részegek ezek,

a mint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van;”

Nos tehát, jelen témánk szempontjából e szakasz több
mint érdekes! Igen jó alkalmat ad arra, hogy csupán e szö-
veg alapján kizárjunk egy kazal pünkösdi-karizmatikus
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keresztény hazugságot! Nyilván te is ismered kedves olva-
sóm azt a jelenséget, amely ma egyre gyakrabban látható
különféle keresztény gyülekezetekben.Arra gondolok, ami-
kor a hívek elmondásuk szerint átélik a szent lélekkel vagy
szellemmel való betöltekezés élményét és mindenféle tra-
gikomikus módon halandzsázva hadoválni kezdenek ezzel
demon-strálva a hitük és állításuk szerint szent szellemmel
betöltött, valójában démonstrált állapotukat. Ha hiszed ha
nem, katolikus pap templomban tartott prédikációja során
is láttam ezt a jelenséget! Őszintén mondom: egészen el-
képesztő! De most tényleg, kit néznek ezek hülyének? Azt
kell mondjam, hogy mindenkit! És sajnos megint csak jó
okkal. Tömegek hisznek ebben a butaságban! Feltenném a
kérdést: milyen isten az, aki összevissza halandzsázik és ha-
dovál? Milyen szellem vagy lélek az, aki összefüggéstelen,
hadarva előadott értelmetlen halandzsázásra készteti az
embert? Nagyon nyomatékosan és határozottan ki kell je-
lentsem: semmiképpen sem a mi mennyei Urunk, Krisz-
tusunk szelleme, az egészen bizonyos! A mi Urunk a rend,
a fegyelem, a lelki tisztaság, a követhetőség Istene többek
között, nem az őrült kaotikus halandzsáé, amit senki sem
ért! Tiszta lélek, tiszta gondolatok, tiszta beszéd! Az Úrra,
Istenre kizárólag ez jellemző! Fenti igékből tehát tökélete-
sen és világosan kiderül az, hogy amikor az apostolok
nyelveken szóltak, azt a hallgatóság értette. Nem új hanem
MÁS nyelveken szóltak, – ahogyan az Ap.Csel.2:4-ben is
olvasható helyesen – ami igen nagy különbség, hiszen az„új
nyelv” kifejezés egyfajta addig ismeretlen és szokatlan nyelv
használatát sejteti, míg az igében valójában erről szó sincs!
Ott azt olvassuk, hogy más (különféle) nyelveken szóltak,
a jelenlévő igen nagyszámú különféle népek képviselőinek
nyelvén, amelyet azok tisztán megértettek: „mindegyik a
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maga nyelvén hallá őket szólni” és nem pedig valami ért-
hetetlen halandzsa-handabanda szólt az ajkaikról. Isten a
jobbára műveletlen és írástudatlan apostolok szájába ide-
gen nyelveket vagy nyelvjárásokat adott jelként, hogy a be-
széd amit szólnak, Tőle való:„megtelének mindnyájan Szent
Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek
adta nékik szólniok.” Az, hogy az őket gúnyolók ebből job-
bára egy hangot sem értettek nem azt jelenti, hogy a be-
szélők halandzsáztak volna, csupán azt, hogy a zsidók nem
értették meg az idegen nyelveket, nyelvjárásokat és ezért
csúfolták részegen karattyolóknak az Isten embereit, amit
Péter utóbb ki is kért magának.Visszatérve a testrész kontra
beszéd vonalra, az látszik, hogy bár az Ap.Csel. 2:4-ben is-
mét a görög „γλῶσσα”, tehát a testrészre utaló szót talál-
juk az egyébként helyesnek vélt „dialektosz” szó helyett, a
fordítás ez esetben mégis nyilvánvalóan helyes.Vagy annak
tűnik. El tudom képzelni azt (és itt jön az a rész, ahol akár
az„új” szócska is helyes értelmet nyer) ennek kapcsán, – bár
elismerem ez már tényleg csak szimpla spekuláció –, hogy
a régi nyelvjárásban a kifejezések eltérhettek a ma meg-
szokottaktól. Arra gondolok, hogy itt például lehet a helyes
fordítás: „És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és
kezdének szólni más nyelvekkel, a mint a Lélek adta nékik
szólniok.”Arra gondolok, hogy bár ez utóbbi verzióban már
valóban a testrész nyelvre utalna a szöveg, az értelmét te-
kintve mégis (a régies beszédmód szerint) ugyanazt a je-
lentést hordozná, mint a fordítások szerint megismerhető,
egyébként nyilvánvalóan helyes tartalom. E szerint: ha
más nyelvvel beszélek, akkor más nyelven beszélek. Ha pe-
dig új nyelvvel beszélek, akkor másképpen beszélek! Új szív-
új nyelv! Új gondolatok- más beszéd! Velem például éppen
ez történik. Manapság új nyelvvel beszélek, egészen más-
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sal, mint nem is oly rég.Apropó! Jut eszembe, egykor éppen
velem is megesett egy eset, egy valóban igen különleges
eset, amely akkor meglehetősen megrázó és elképesztő él-
ményként hatott. Ha jobban belegondolok, akkor be kell
lássam, hogy meglehetősen hasonló effektust éltem át ott
és akkor magam is, mint mindazok, akikkel a(z értelmes)
nyelveken szólás megesett. Idézek egy rövid részletet az első
írásomból. Szeretném előre bocsátani azt a tényt, hogy az
említett írás lejegyzésekor még fogalmam sem volt az Úr
személyéről! Bár már abban az írásban is lejegyeztem azt
a rendkívül fontos mondatot, hogy „Ne veszítsd el Jézus ar-
cát!”, ám ettől függetlenül egészen másképpen gondoltam
még számos dolgot, mint ma. De következzék az idézet!
(Luciferzum, avagy Isten hozott a pokolban ��-��.old)

„Megesett egy eset, amikor felettes énem nagyon látvá-
nyosan tette „rendbe” a dolgokat. Egy barátommal időnként
leülünk, és bennünket érdeklő témákról együtt gondolko-
dunk. Egy ilyen alkalommal, rosszullét tört rám. Elgyen-
gültem, hányingerem lett, amelynek semmi okát nem tud-
tam elképzelni. Barátom javaslatára ledőltem egy kanapéra.
Miután vízszintesbe kerültem, bal tenyerem hamarosan a
szívcsakrámra, jobb pedig a koronacsakrámra vándorolt.
De nem elégedett meg ennyivel, hanem vad masszírozásába
fogott e két területnek. Körkörös mozdulatokkal, erősen
dörzsöltem tenyereimmel a szívem környékét és a fejtető-
met. Érdekes volt, hogy azonnal nem is tudatosult bennem
mit teszek éppen, de hamarosan ráeszméltem. Ennek elle-
nére hagytam, hogy valóm tegye, amit helyesnek vél. Na-
gyon fura volt, mert miközben tenyereim vadul gyúrták
testem, mintegy az események passzív szemlélőjeként „ki-
szóltam” barátomnak, hogy „látod, mi történik?” Ő csak bó-
lintott, miközben figyelte az eseményeket. Én csak feküd-
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tem, miközben kezeim felforrósítva testem és fejtetőm,
egy pillanatra sem pihenve dolgoztak. Hamarosan éreztem,
hogy sokkal jobban vagyok és ekkor meglepő dolog történt.
Elkezdett belőlem ömleni a szó. Csak jött az információ, de
úgy, mintha dézsából öntenék. Barátom, csak némán figyelt.
Úgy egy fél óráig csak hadartam, miközben kezeim fárad-
hatatlanul tették dolgukat. Végül lelassult a beszédáradat,
ezzel együtt, kezeim mozgása is, míg végül teljesen megállt
minden. Felültem és kissé kábán csodáltam, hogy mi tör-
tént. Olyasféle kellemes kábaság volt ez, mint amikor na-
gyon kialszod magad. A rosszullét nyomtalanul eltűnt, tö-
kéletesen éreztem magam, nagyon kipihentnek.Volt egy kis
csend a szobában, majd barátom megszólalt: „Te aztán
szépen kilőtted a dugót!”Azt hiszem, alaposan fején találta
a szöget. Pontosan ez történt. Hogy miket mondtam ez
alatt? Elmondom egy részét. E „beszédfolyam” során el-
hangzott egy felszólítás is: „Ezt írd meg!” Akkor úgy tűnt
egyértelműnek, hogy ezt barátomnak mondtam, ám, ké-
sőbb eszembe jutott, hogy ez a felszólítás szólhatott akár
önmagamnak is. Bármi is a helyzet, ha már nekiláttam
gondolataim lejegyezni, úgy döntöttem, eleget téve a fel-
szólításnak, közreadom az alábbi kis történetet, amely el-
hangzása után a felszólítás megtörtént. Ez a rész a tíz hun-
cut tanításáról szólt.„Volt tíz falu, s abban élt tíz huncut. Ez
a tíz huncut arról volt híres, hogy éjjel-nappal gyötörte, sa-
nyargatta saját faluja népét. Így telt az idő, amikor egyszer
az Isten megelégelte a huncutok huncutságát. Elküldte
egyik angyalát, hogy gyűjtse össze ezt a tíz huncutot. El is
jött az angyal, mind a tízet nyakon csípte, majd vitte őket
egy faluba. De abban a faluban egy lélek sem volt a tíz hun-
cuton kívül. No, a huncutok itt is huncutok maradtak. De
a tíz nem egyformán volt sem erős, sem huncut. A gyen-
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gébbek hamar megtapasztalták, milyen az, ha velük hun-
cutkodik valaki vagy valakik. Így telt az életük, míg végül
ezekért a gyengébbekért ismét eljött az angyal és visszavitte
őket a régi falujukba. Ha a huncut tanult a leckéből, és a sok
régi huncutságát megbánva, azokat, akiket előzőleg gyötört,
most segítve élt tovább, igaz megbánást tanúsítva, akkor ke-
gyelem volt a része, és boldogulás. Azonban, akadt olyan
huncut is, aki éppen fordítva került ki a tanításból. Ez a
huncut még huncutabb és komiszabb lett. Ha vele így ki-
babráltak, hát akkor ő most még jobban kibabrál ezekkel
a falusiakkal – gondolta – és még rátett egy lapáttal a hun-
cut komiszkodásra. Hamarosan jött az angyal, s ez a hun-
cut visszakerült a huncutok falujába, oda is a leggyen-
gébbnek, de immáron sokkal tovább, mint az előző
alkalommal.”

Ennyi tehát a felelevenített történet, amelynek hiteles-
ségéhez az én szememben kétség nem fér, hiszen éppen ve-
lem esett meg a dolog. Fontos tudni, hogy az eset megtör-
téntének idejében – mint mondtam – még a legkevésbé
sem érdekelt a Biblia, és fogalmam sem volt mindarról,
amelyekről egyébként például e munkában is részletesen
szóltam. Ami jelen tartalmunkhoz kapcsolódóan lényeges
az, hogy magam is első kézből származó tapasztalat birto-
kába jutottam abban a tekintetben, mely szerint egy külső
szellemi forrás milyen szinten képes manipulatív befolyást
gyakorolni egy földi ember elméjére. Jó, hogy tanúja is
volt az esetnek, nem azért, hogy bárkinek is bizonyíthassam
a hitelességét e történetnek, hanem azért, mert négy szem
többet lát mint kettő. Jó, hogy volt kivel megbeszélnem ezt
nem úgy, mint számos egyéb „élményem”, amelyekkel a ko-
rai időkben még teljesen tudatlanul kellett egyedül szem-
benéznem. Tudod, a sorrend mindig először a tapasztalás,



azután a magyarázat, a tanítás. Így azonban, bár a később
kapott információ azonnal hiteles lesz és valós értelmet
nyer, mégis van egy rövid időszak, amikor az ember csak
pislog és fogalma sincsen arról, hogy mi is történik vele. Ez
nem a kedvenc részem be kell valljam, bár ma már ez a
helyzet nem fordulhat elő, hiszen mára pontosan tudom
Kiben bízzak! Fontos felismerés még fenti esetem kap-
csán, hogy függetlenül attól milyen forrás állt a dolog hát-
terében (szerintem egyébként a jelenlegi, csak óvatos nyi-
tással megnyilvánulva, nehogy megrémítsen) tisztán
látszik, hogy szó nem volt halandzsa-handabandázásról
egy pillanatig sem! Bár igen gyorsan beszéltem, de az el-
mondottak világosak és érthetőek mi több, pontosan fel-
idézhetők voltak az egyszemélyes hallgatóságom számára.
(Össze kellett még szoknunk Forrással, tesztelnie kellett a
hangszert, hogy az később megfelelően szóljon :) Nos, eny-
nyit az én nyelven szólásomról. Ismételten visszatérve té-
mánk lényegéhez, a kevéssel feljebb felvetett régies be-
szédmódhoz kapcsolódva jegyezném meg azt a további
tényt, hogy a Septuaginta például kifejezetten a testrészre
utaló nyelv szót részesíti előnyben a beszélt nyelvre vo-
natkozóan is (pl.1Móz.10:�,10:20,10:31.). Én ezt meggyőző
bizonyítéknak látom fenti feltevésem alátámasztására, mely
szerint tehát habár valóban a testrész nyelvre utal a szöveg,
értelmét tekintve mégis (a régies beszédmód szerint)
ugyanazt a jelentést hordozza, mint a fordítások szerint
megismerhető, egyébként egyértelműen helyes tartalom.
Ennek értelmében tehát amint mondtam, ha más nyelvvel
beszélek, akkor más nyelven beszélek, ha pedig új nyelvvel
beszélek, akkor másképpen beszélek! Nézetem szerint ez
egyáltalán nem túl elrugaszkodott felvetés, mi több teljesen
logikus, de döntsd el magad! Mindenesetre így könnyen
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érthetővé válna ez a kis filozófiai dilemma. (Itt megismét-
lődött a „disputa” eset.) A filozófiai dilemma jelentése:
„Következtetési módszer, amikor az első tétel feltétele-
sen szétválasztó, azaz kétféle lehetőséget tüntet fel, de
mindkét lehetőségből ugyanaz a következmény von-
ható le. Másképpen:„két lehetőséget feltüntető de mind-
kettőből azonos következményt levonó gondolatsor.”
Elképesztő! Na menjünk tovább! Az Ap.Csel.2:� ismét
egyértelmű. Beszélt nyelvről van szó, a görögben pedig di-
alektosz szót találjuk, ez tehát rendben van.A revideált Ká-
roli anyagában éppen 190 esetben szerepel a nyelv szó, így
ezeket itt érthető okból nem vizsgálnám egyenként. Fent
vázolt meglátásommal nézetem szerint egyébként is fel-
oldhatjuk azt a problémát, amikor a görög szövegben időn-
ként a valós jelentéshez a látszatra nem illő görög szót ta-
láljuk. Legalábbis a „nyelv” szó kapcsán.Az ószövetségi írás
(Septuaginta) szó szerint ontja azokat a nyelvi fordulato-
kat, kifejezésmódot, amelyek egyértelműen rámutatnak
arra a tényre, mely szerint a kor emberei a nyelv testrészt
említve beszédmódra, beszédkészségre vagy tartalomra
utalnak. 2Sámuel 23:2, Jób �:30, Jób 2�:4, Zsolt.3�:2�,
Zsolt.�0:19, Péld.1�:2, Péld.31:2� és még sorolhatnám a
példákat a végtelenségig.

„Az Úrnak lelke szólott, én bennem, és az ő beszéde az én
nyelvem által.”

„Van-é az én nyelvemen hamisság, avagy az én ínyem
nem veheti-é észre a nyomorúságot?”

„Az én ajakim nem szólnak álnokságot, és az én nyelvem
nem mond csalárdságot!”

„Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te
dicsőségedet minden napon.”
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„A szádat gonoszságra tátod, és a nyelved csalárdságot
sző.”

„A bölcsek nyelve beszél jó tudományt: a tudatlanoknak
száján pedig bolondság buzog ki.”

„Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van
nyelvén.”

Mielőtt tovább fűzném gondolatmenetünket engedd
meg kedves olvasóm, hogy egy nagyon érdekes esetet meg-
említsek neked! Egy olyat, amelyet kevesen említenek a
nyelveken szólás kapcsán, ám mégis a lehető legerősebb bi-
zonyítékkal szolgál arra az eseményre, amely az aposto-
lokkal is megtörtént. Ugye ott azt látjuk világosan megértve
a történteket, hogy az általában idegen nyelveket nem be-
szélő apostolok (a rendkívül művelt Pál ugye beszélt mi-
nimum négy vagy öt nyelven) az Úr segítségével olyan
nyelveken kezdtek beszélni, amelyet egyébként nem is-
mertek. Ez egy nagyon ékes példája annak, hogy az Isten
milyen jeleket képes tenni, ha úgy tartja szükségesnek. És
itt jön az ugyancsak ide kapcsolódó, ennél sokkal komo-
lyabb eset, amelyről mint mondtam, szerintem mindenki
megfeledkezik, ha a nyelveken szólás témája kerül fó-
kuszba. De miről is beszélek? Egy ószövetségi történet két
jelentős szereplőjéről, amelyek egyike egy állat! Bizony. Ez
az állat pedig Bálám szamara. Ez egy olyan a Biblia által hi-
telesített történet, amikor egy állat emberi nyelven szólt
gazdájához! Ugye? Erre ki gondol, amikor a nyelveken
szólás kerül szóba? Senki. Pedig ez a leg-leg! A leginkább
elképesztő és legékesebb példája Isten hatalmának bizo-
nyítására ebben a témakörben. Az, hogy egy ember meg-
szólal idegen nyelven úgy, hogy előtte egy hang nem sok,
annyit sem tudott szólni úgy az valóban csodálatos dolog.
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De mennyivel csodálatosabb az, ha egy szamár megszólal
emberi nyelven! Mert Bálám szamarának esetében ez tör-
tént az ige szerint! Nézzük csak! 4Mózes22:21-33 Károli
szerint:

„Felkele azért Bálám reggel, és megnyergelé az ő szamarát,
és elméne a Moáb fejedelmeivel. De megharaguvék Isten,

hogy elmegy vala ő. És megálla az Úrnak angyala az útban,
hogy ellenkezzék vele; ő pedig üget vala az ő szamarán, és

két szolgája vala vele. És meglátá a szamár az Úrnak
angyalát, a mint áll vala az úton, és mezítelen fegyvere

a kezében; letére azért a szamár az útról, és méne
a mezőre; Bálám pedig veré az ő szamarát, hogy

visszatérítse az útra. Azután megálla az Úrnak angyala
a szőlők ösvényén, holott innen is garád, onnan is garád

vala. A mint meglátá a szamár az Úrnak angyalát, a falhoz
szorula, és a Bálám lábát is oda szorítá a falhoz; ezért
ismét megveré azt. Az Úr angyala pedig ismét tovább

méne, és megálla szoros helyen, hol nem volt út a kitérésre,
sem jobbra, sem balra. A mint meglátá a szamár az Úrnak

angyalát, lefeküvék Bálám alatt, azért megharaguvék
Bálám, és megveré a szamarat a bottal. És megnyitá az Úr
a szamárnak száját, és monda a szamár Bálámnak: Mit

vétettem néked, hogy immár háromszor vertél meg
engem? Bálám pedig monda a szamárnak: Mert

megcsúfoltál engem! Vajha volna fegyver a kezemben, nyil-
ván megölnélek most téged. És monda a szamár

Bálámnak: Avagy nem te szamarad vagyok-é, a melyen
járni szoktál, a mióta megvagy, mind e napig? Avagy

szoktam volt-é veled e képen cselekedni? Az pedig felele:
Nem. És megnyitá az Úr a Bálám szemeit, és látá az Úr
angyalát, a mint áll vala az útban, és mezítelen fegyverét
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az ő kezében; akkor meghajtá magát és arczra borula.
Az Úrnak angyala pedig monda néki: Miért verted meg
a te szamaradat immár három ízben? Ímé én jöttem ki,
hogy ellenkezzem veled, mert veszedelmes ez az út én

előttem. És meglátott engem a szamár, és kitért én előttem
immár három ízben; ha ki nem tért volna előlem, most meg

is öltelek volna téged, őt pedig életben hagytam volna.”

Már megint ez a három. Ez az egyik fő baj a magyar-
sággal is, hogy három igazsága van EGY helyett... No, ese-
tünkhöz visszatérve ha ez nem a nyelven szólás csodájának
legékesebb példája, akkor semmi sem az! A fentiekben le-
írtak után úgy vélem, mindent értünk és tisztán látunk a
nyelveken szólás témakörében is, (még a szamár is érthe-
tően beszélt, nem halandzsázott) bár van itt még néhány
ige, amely engem valamiért zavar. Például Pálnak a Ko-
rinthusiakhoz írt első levelében Károli szerint ez áll (14:1-
19)

„Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat,
leginkább pedig, hogy prófétáljatok. Mert a ki nyelveken

szól, nem embernek szól, hanem az Istennek; mert senki
sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. A ki
pedig prófétál, embereknek beszél épülésére, intésre és
vígasztalásra. A ki nyelveken szól, magát építi; de a ki
prófétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyanis, ha
mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy

prófétálnátok; mert nagyobb a próféta, mint nyelveken
szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet
épüljön. Ha már most, atyámfiai, hozzátok megyek, és

nyelveken szólok, mit használok néktek, ha vagy kijelentés-
ben, vagy ismeretben, vagy prófétálásban, vagy tanításban
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nem szólok hozzátok? Hiszen ha az élettelen hangszerek,
akár fuvola, akár czitera, nem adnak megkülönböztethető
hangokat, mimódon ismerjük meg, a mit fuvoláznak vagy
cziteráznak? Mert ha a trombita bizonytalan zengést té-

szen, kicsoda készül a harczra? Azonképen ti is, ha érthető
nyelven nem beszéltek, mimódon értik meg, a mit szól-
tok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Példa mutatja, oly

sokféle szólás van a világon, és azok közül egy sem érthe-
tetlen. Hogyha azért nem tudom a szónak értelmét,

a beszélőnek idegen leszek, és a beszélő is idegen előttem.
Azonképen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok,

a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok.
Azért a ki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagya-

rázza. Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, de
értelmem gyümölcstelen. Hogy van hát? Imádkozom

a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélek-
kel, de énekelek az értelemmel is. Mert ha lélekkel mondasz
áldást, az ott lévő avatatlan miképen fog a te hálaadásodra

Áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz? Mert
jóllehet, te szépen mondasz áldást, de más nem épül abból.

Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál
inkább tudok nyelveken szólni; De a gyülekezetben inkább

akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is
tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken.”

Hm! Kezdjük a 14:2-vel! „Mert a ki nyelveken szól, nem
embernek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, ha-
nem lélekben beszél titkos dolgokat.” Hát ezzel azért ebben a
formában van baj!

Mi az, hogy aki nyelveken szól, nem embernek szól? Az
apostolok kihez szóltak Isten kegyelméből? Istenhez? Senki
sem értette őket? Ap.Csel.2:� Károli: „Minekutána pedig ez



190

a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivel-
hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.” Tehát
mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni! Senki sem
érti? Nem tudom ki miként van ezzel, de én érzek itt némi
ellentmondást.Vajon valóban ezt írta Pál? Ez a Károli -féle
verzió gyakorlatilag mintha a halandzsa-handabanda ka-
rizmatikus keresztény borzalom megtámogatására íródott
volna... No, nézzük mit hoz itt Csia! „Hiszen, aki nyelven
szól, nem embereknek beszél, hanem Istennek, hisz senki sem
hallgat rá, hanem a Szellem által szól titkokat.”

Igen, ez már lényegesen jobb, de még mindig nem elég jó!
Hiszen mekkora különbség van aközött, hogy „senki sem
érti” és, hogy „senki sem hallgat rá”? Konkrétan teljesen
más az értelme e két állításnak, pedig állítólag mindkettő
ugyanaz a Szentírás! Azután az, hogy„lélekben beszél titkos
dolgokat”és/vagy„Szellem által szól titkokat”.A Károli, mint
oly sokszor, itt is egy zagyva marhaság! Hogy lehet például
„lélekben beszélni”? Esetleg lélekből, lélek által, de lélek-
ben??? Hogy? Ha pedig a szöveg arra kíván rámutatni, hogy
törekedni kell a teljes közérthetőségre, arra azt mondanám,
hogy erre maga az Úr, Krisztus sem törekedett! Nem, hogy
nem törekedett, de kifejezetten azért beszélt példázatokban,
hogy bár a szavakat megértse mindenki, de a tartalmat ki-
fejezetten ne! Lukács �:10, János 10:�, Márk 4:34 Károli:

„Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten
országának titkait értsétek; egyebeknek példázatokban,

hogy látván ne lássanak, és hallván ne értsenek.”
„Ezt a példázatot mondá nékik Jézus; de ők nem értették,

mi az, a mit szól vala nékik.”
„Példázat nélkül pedig nem szól vala nékik; maguk közt
azonban a tanítványnak mindent megmagyaráz vala.”
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Itt ismét kilyukadunk ahhoz a keresztény hazugsághoz,
hogy Isten, az Úr mindenkit meg akar menteni. Hogy min-
denkit szeretettel vár és arra vágyik, hogy mindenki meg-
értse az igét. Pedig dehogy! Isten nem vágyakozik, nem re-
mél és nem szeretne, hanem akar, dönt(ött) és tesz! Azt amit
és ahogyan akar! El kell felejteni ezt a keresztény maszato-
lást! Tudomásul kell venni, hiszen ezt számtalan helyen
nyilvánvalóvá teszi a Biblia, hogy Isten a választottait segíti,
míg a többieket nem.Azok soha az életben nem fognak va-
lódi megértésre jutni, mert Isten nem azt akarja! Ha azt
akarná, akkor úgy is lenne, de nagyon nem úgy van.Azután
ismét 14:9 Károli: „Azonképen ti is, ha érthető nyelven nem
beszéltek, mimódon értik meg, a mit szóltok? Csak a levegőbe
fogtok beszélni.” Mi az, hogy „érthető nyelven nem beszéltek”?
Már megint ez a hadovázás propaganda! Itt szegény Csia is
bajban volt, hiszen a görög elvileg a Károlit támogatja. Csia
ezt hámozta ki ebből: „Éppen így, ha a nyelvvel nem adtok ki
jól felismerhető beszédet, miképp értik majd, amit mondtok?
A levegőbe fogtok beszélni.” Szegény maga is kissé belezagy-
vult ebbe a történetbe pedig a tartalom nézetem szerint vi-
lágos. Úgy szól közérthető mai nyelven, hogy „amennyiben
nem beszéltek világosan és tisztán érthetően (közérthe-
tően) akkor senki sem fogja érteni amiről beszéltek! Ennyi!
Ebből a Károli gyártott egy halandzsa propagandát, amely
igen jól jön a karizmatikus-pünkösdi halandzsázóknak.
Rögtön van nekik igei alátámasztásuk mindjárt kettő is, pe-
dig az írásban eredendően szó nincs„érthetetlen nyelven el-
mondott beszédről” – hiszen ilyen nyelv nem létezik –,
csak és kizárólag a közérthetőségről. Ilyen egyszerű a sza-
vak mágiája! Ennyire könnyű kiforgatni az írás értelmét ha
valakinek ez a szándéka. Csiánál az látszik, hogy nem mert
annyira hozzányúlni a szöveghez mint kellett volna (igaz ezt
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én sem tenném ezért sem adom a fejem Bibliafordításra:),
ám így egyfajta se íze -se bűze végeredmény sikeredett. A
Károli legalább büdös! Az bevállalta! Hiszen az, hogy ért-
hetetlen nyelv nem létezik (azaz halandzsa) magában e
fenti igeszakaszban is egyértelműen megfogalmazásra ke-
rült még a Károliban is! 1Kor.14:10: „Példa mutatja, oly
sokféle szólás van a világon, és azok közül egy sem érthe-
tetlen.” Nos, egy szó mint száz az látszik, hogy vagy a ké-
sőbbi korok szövegmásolói-fordítói manipulálták az írást itt
is, vagy pedig Pálunk fogalmazta kissé túl a dolgot, ahogyan
erre való hajlamát Péter is megemlítette volt második leve-
lében (2Pét.3:1�-1� Károli) „És a mi Urunknak hosszútűré-
sét idvességnek tartsátok; a mi képen a mi szeretett atyánkfia
Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint. Szinte min-
den levélben is, a mikor ezekről beszél azokban; a melyek-
ben vannak némely nehezen érthető dolgok, a miket a tu-
datlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb
írásokat is, a magok vesztére.” Hát, ebből világosan kitűnik,
hogy az ige csűrése-csavarása bizony évezredekre vissza-
nyúló hagyomány. Így volt ez már az apostolok korában és
ma sincs másképpen. Különösen így van ez, ha egy adott
szöveg szerzője egy Pálhoz hasonló, a kor nívójához mér-
ten kiemelkedően magas műveltséggel bíró, csiszolt elme.
Hiszen minél választékosabb vagy, minél cizelláltabb a fo-
galmazásmódod, annál érthetetlenebb lesz a közlendőd az
egyszerű elmék számára és annál könnyebb lesz kiforgatni
annak értelmét. Mit mondott az Úr? Az igen legyen igen a
nem pedig nem! Ami ezen felül van az ördögtől való! Így
fogalmazta ezt meg az Úr! (Máté �:3� Neovulgáta)

„Legyen a ti beszédetek: igen, igen, nem, nem; ami ezek-
nél több, a gonosztól van.”
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És így fogalmazta meg ugyanezt Pál 2Kor.1:1�-20 Károli:

„Hát ezt akarva, vajjon könnyelműen cselekedtem-é? vagy
a mit akarok, test szerint akarom-é, hogy nálam az igen
igen, és a nem nem legyen? De hű az Isten, hogy a mi

beszédünk hozzátok nem volt igen és nem. Mert az Isten
Fia Jézus Krisztus, a kit köztetek mi hirdettünk, én és

Silvánus és Timótheus, nem volt igen és nem, hanem az
igen lett ő benne. Mert Istennek valamennyi igérete ő benne
lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi

általunk.”

Péter és én erről beszélünk! Félre ne érts! Én nagyon
kedvelem Pált és még véletlenül sem mondanék róla semmi
rosszat! Ám az az igazság, hogy az ő leveleinek megma-
gyarázása mára szinte egy önálló tudományág lett, amely-
nek annyi a vadhajtása, mint csepp a tengerben. Ez abban
az esetben ha valami vagy valaki tökéletesen egyértelmű,
úgy nem fordulhat elő. Az igent nem lehet nemnek fordí-
tani! Illetve lehet, csak hamar kiderül a csalás. És végül még
egy mondat Páltól, amelyet ebben a formában furcsállok.
1Kor14:39 Károli:

„Azért atyámfiai törekedjetek prófétálásra, és a nyelveken
szólást se tiltsátok.”

A göröggel összevetve ez ismét csak egy elvileg elfogad-
ható fordítás. Ami nekem itt nem áll össze, az a „és a nyel-
veken szólást se tiltsátok.”szakasz. Kik tiltanak mit, kiktől és
miért? Ugyanez Csia szerint: Így hát testvéreim, buzogjatok
azért, hogy prófétáljatok, és a nyelveken szólást se akadá-
lyozzátok! Őszintén szólva nekem ez így sem kerek. Én a
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magam részéről úgy értelmezem ezt a szakaszt, hogy az
igazmondást, az igaz beszédet (szókimondást), ne akadá-
lyozzátok! Szerintem ez áll itt a görögben. Summa-sum-
márum úgy vélem, hogy a nyelveken szólás minden eset-
ben konkrét és tiszta értelemmel bíró emberi beszédet
jelent, amelyet az Isten szelleme sugall a közlőnek. Minden
ami ettől a magyarázattól eltér vagy mást sugall, az néze-
tem szerint manipuláció és/vagy hazugság.
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Utószó

Kedves Olvasóm! Könyvünk lezárásaként engedj meg
nekem még néhány gondolatot arról, hogy miben is ré-
szesedik az az ember aki választott! Miért fontos ez? Azért,
mert ez a legnagyobb, messze a legnagyobb dolog, ajándék
és kegyelem, amelyben földi ember részes lehet! Az Úr va-
lódi ismerete, az ezzel szorosan együtt járó hit Őbenne, az
a ragaszkodó imádat és hála, amely az ember szívében
megjelenik az Ő kegyelme által egy olyan jelenség, amely
hiteles tolmácsolására valódi szavak nem léteznek. Ezt
vagy érzi, így érti is valaki vagy nem. Hogy én mégis mi-
ért írok erről most? Mert egyrészt az én szűk és talán tá-
gabb környezetemben is – elmondhatom – konkrétan sen-
kit nem érdekel sem az Úr sem pedig a Biblia. Bizony. Ez
a szomorú helyzet. Őszintén szólva már maga az, hogy en-
gem pedig mindennél és mindenkinél jobban, az maga a
csoda. Tudod – talán írtam már erről is – ha egy olyan kör-
nyezetben élsz, szocializálódsz, ahol ez adott és természe-
tes az Isten iránt való érdeklődés, nem csak színleg hanem
szívből és őszintén, akkor nincs semmi meglepő azon, ha
a gyermek és később az ebből a gyermekből felnövő felnőtt
ember szíve Istennél marad. Ám az ilyen ember nehezen
képes meglátni olyan dolgokat, amelyek számomra igen ha-
mar egészen nyilvánvalóvá lettek szellemi fejlődésem so-
rán. Ugyanis engem rendkívül meglepett mindaz, ami tör-
tént velem. Nem, hogy természetes nem volt, de jóval
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inkább hihetetlen és döbbenetes az én hitre jutásom. Tel-
jesen valószínűtlen és semmilyen racionális magyarázattal
nem indokolható változás következett be a lelkemben
szinte pillanatok alatt. Nem tudtam tehát nem észrevenni
azt a tényt, hogy ez a változás egyáltalán nem rajtam mú-
lott! Szó nem volt az Úr felé való odafordulásról, a szívembe
való behívásról, Krisztus konkrétan eszembe sem jutott!
Persze azért volt bennem egyfajta istenkeresés, igény arra,
hogy rátaláljak az igazságra, de azt álmomban sem gon-
doltam soha, hogy az igazság a éppen Biblián keresztül mu-
tatkozik majd meg számomra. A magot, a csírát amely ha-
tására által keresni kezdtem is nyilván Urunk fakasztotta
rügybe majd szárba bennem, de tényként rögzítem, hogy
még amikor Urunk konkrétan bemutatkozott nekem –
amint azt az Úton Istenhez, avagy menj be a mennybe
című, harmadik írásomban le is írtam –, még akkor is hi-
tetlen és szkeptikus voltam. Ez volt az az írás egyébként,
ahol először vallottam Istenemnek az Urat, Megváltó Krisz-
tusunkat, amely vallomás, hitvallás hatására az addigi ol-
vasóim döntő része hátat is fordított nekem. Néhányan meg
is írták, hogy eddig szerették az írásaim, de Krisztust kö-
szönik szépen nem kérik. Bizony. De, hogy ne keljen visz-
szakeresned a történteket amennyiben érdekel, hát ide is
beszúrnék egy rövid kis idézetet onnan, hiszen az eset ma
is annyira döbbenetes erővel él és hat bennem:

„Ma már nagyon sajnálom hitetlenségem és vakságom,
pedig végig itt volt a válasz az én orrom előtt is. A nyil-
vánvaló és egyértelmű válasz. Beismerem, hogy ezt a választ
sokáig elutasítottam és magamban (bár szent szeretettel) le-
sajnáltam volna azt, aki a következő állításaimat akkoriban
elém tárja, mint ahogyan ez restellem, de a következő mó-
don valóban meg is történt.Az utcán sétáltam a párommal
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és egy teológiai természetű beszélgetést folytattunk. Én
lelkesen magyaráztam az álláspontomat, amelyet ő nem
volt hajlandó elfogadni. Patthelyzet alakult ki, nem tudtam
mitévő legyek, hogy meggyőzzem őt. Ekkor legnagyobb
megdöbbenésünkre egy nő sétált oda hozzánk (sosem lát-
tuk előtte) és mosolyogva elmondta, hogy őt az Úr Jézus
Krisztus küldte hozzánk, hogy elmondjon egy üzenetet
nekünk. Mialatt döbbenten hallgattuk, gyakorlatilag elis-
mételte és megerősítette az előbbi állításaimat, amelyet pá-
romnak bizonygattam, vele oly reménytelen vitába bo-
nyolódva. Ezt a mi kis hitvitánkat nyilvánvalóan nem
hallhatta a bennünket megszólító nő, hiszen a beszélgeté-
sünk séta közben és már hosszú ideje folyt, a nő pedig tel-
jesen váratlanul, egy téren keresztül sétált oda hozzánk
szemből közeledve. Miután befejezte az üzenet átadását,
kedvesen elbúcsúzott tőlünk és elsétált. Mi döbbenten áll-
tunk az eset előtt, én Isteni beavatkozásként, párom pedig
sajnos csak egy tolakodó vallási fanatikus megnyilvánulá-
saként megélve az esetet. Azt, hogy ez a nő miért éppen
bennünket talált meg az éppen hihetetlenül odaillő üze-
nettel, nem volt hajlandó végig gondolni. Ég az arcom a
szégyentől, de akkor én is okosabbnak hittem magam an-
nál a nőnél, és önteltségemben úgy gondoltam, hogy az Is-
teni üzenet stimmel, de az üzenet feladójának meghatáro-
zása nyilvánvalóan téves. Azóta azonban sok minden
történt. Míg végül eljutottam oda, hogy megkértem Te-
remtőmet fedje fel számomra kilétét. Hála Neki, meg is
tette. Tehát drága testvéreim, aki kérésemre magát az én te-
remtő Atyámként megnevezte és értésemre adta, hogy az
elejétől fogva ő fogja a kezem, vigyázza lépteimet és az
egész életemet nem más, mint JAHVE az Atya, azaz maga
az Úr Jézus Krisztus, aki az Ő fiaként jött el a földünkre ér-
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tünk mindnyájunkért, és végül egyé válva az Atyával dol-
gozik ma is minden erejével mindannyiunk üdvösségéért
és megváltásáért. Hihetetlenül nagy segítséget kaptunk az
Atyától azáltal, hogy Jézus Krisztust a földre küldte. Ezzel
arcot és formát adott az ember hitének, hiszen addig nem
lehetett az embernek pontos elképzelése az Atyáról. A lát-
hatatlan Istent (Jahve) Atyának, a láthatót (Jézus Krisztus)
Úrnak hívják, de a kettő egy, ahogyan azt Ő Maga tanította,
mondván, hogy addig, amíg Ő el nem jött, senki sem látta
az Atya alakját, de az Atya és Ő egyek, így aki Őt látja, látja
az Atyát mivel az Atya Őbenne van, és Ő az Atyában. Ezek
az Úr saját szavai voltak. Ez a segítség hihetetlen nagy je-
lentőségű. Isten ezzel megmutatta magát gyermekeinek,
hogy pontosan tudhassák ezután, ki az Atyjuk és Istenük
és amikor Őrá gondolnak, lehessen egy kép Őróla bennük.”

Nos kedves olvasóm, döbbenetes sorok ezek! Számomra
elképesztő erejű és megrázó sorok! Tudván azt, hogy meny-
nyire nem volt még tiszta bennem a kép e szöveg leírása-
kor, tudván azt, amit ma tudok, egészen döbbenetes ha-
tással vannak rám ezek a régen olvasott állításaim. Nézd
csak! „Aki kérésemre magát az én teremtő Atyámként
megnevezte és értésemre adta, hogy az elejétől fogva ő
fogja a kezem, vigyázza lépteimet és az egész életemet
nem más, mint JAHVE az Atya, azaz maga az Úr Jézus
Krisztus” . És ez: „ azáltal, hogy Jézus Krisztust a földre
küldte. Ezzel arcot és formát adott az ember hitének”.Az
első írásomban pedig, amikor még ugyancsak valóban a
legcsekélyebb fogalmam sem volt Urunkról ezt írtam, rög-
tön az írás elején: „Ne veszítsd el Jézus arcát!”. Érted ezt?
Az Úr végig fogta a kezem! Mindezt úgy, hogy erről a leg-
csekélyebb fogalmam sem volt. Csak a nagy arcom, az volt.
Hát így van ez... De nézzünk most már előre és legyünk na-
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gyon boldogok! Alázatosak, hálásak és boldogok, hogy ré-
szesei lehetünk az Ő hatalmas kegyelmének! Tehát egyrészt
ezért kezdtem bele ebbe a gondolatfüzérbe írásunk végén,
hogy ezt ismertessem veled. Másrészt pedig a választottság
maga szervesen és szorosan kapcsolódik könyvünk legfőbb
mondanivalójához! Hiszen ha képes vagy megérteni azt,
hogy az Úr, Krisztus mit tett érted, értünk, ha ezt valaha fel-
fogod teljes mélységében, akkor megérted a hit és a szere-
tet lényegét! Újra képessé válsz úgy szeretni, mint egy
gyermek a szüleit, ha azok ezt a tiszta érzést ki nem ölik be-
lőle. Újra képes lehetsz tiszta és minden kétség nélküli
imádattal, tökéletes bizalommal szeretni Valakit. Valakit,
akiben teljes bizalmad lehet hiszen lehetetlen az, hogy Ő
valaha is megcsaljon téged. Hiszen az Úr a Hűség maga! Hű
az Úr a te Istened! A mi Istenünk! Tehát csak ha kialakul
ez a tiszta, szeretet alapú kötelék Isten és az ember között,
akkor nyílik meg a kapu amely az Ő országába vezet: Máté
1�:3 Károli:

„És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és
olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképen

nem mentek be a mennyeknek országába.”

Máté 19:14, Márk 10:1�, Lukács 1�:1�:

„Jézus pedig monda: Hagyjatok békét e kis gyermekeknek,
és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jőjjenek; mert

ilyeneké a mennyeknek országa.” „Bizony mondom néktek:
A ki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek,

semmiképen sem megy be abba.” „De Jézus mágához híván
őket, monda: Engedjétek, hogy a kis gyermekek én hozzám
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jőjjenek, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek
országa.”

Gondold el! Van Isten, aki megteremtett mindent, aki
mindenek feletti tökéletes hatalommal bír. És vagy te, aki
vagy.Vagyok én és még sokan mások, porszemek a szélben.
Mind olyanok, amilyenek.Általában nem szentek.Az én ro-
váspálcámon mindenesetre bőven akad szépíteni, csiszol-
gatni való. És nyilván nem volt ez másképpen az emberi
történelem egyéb időszakában élő emberek esetében sem.
Erre mi történik? Eljön az Isten Maga, testté lesz az Ige, Já-
nos 1:1-� Károli:

„Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten
vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő

általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világos-
sága; És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség

nem fogadta be azt.”

Érted ezt?! Isten vala az Ige! János1:14:

„És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk, a ki teljes
vala kegyelemmel és igazsággal.”

A tiszta lényeget idéztem! A Teremtő ISTEN aki az IGE
lett testté, e test pedig Krisztus volt! Ő volt tehát itt Maga,
aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal! Itt járt a földön,
evett ivott az emberekkel és meghalt a választottakért,
hogy megmentse őket a kárhozattól! Ez döbbenet! Hogy Is-
ten ezt tette értünk, érted! Érted ezt? Hihetetlen. Ha ezt ké-
pes vagy mélységében felfogni, akkor a megértés pillana-
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tától kezdve nem lehet más érzés a szívedben, mint az
Iránta való ragaszkodó imádat! Ha nem ezt érzed akkor
nem érted.Vagy nem érdekel. Ebben a helyzetben van a vi-
lág népességének a döntő többsége ide értve a magukat ke-
reszténynek mondó tömegek jó részét is.Az emberek ezért
fogadják el/be ezt az Atya és Fiú két külön személy sza-
mártejet (a szent lélekről már nem is beszélve), mert kép-
telenek elvonatkoztatni Isten megszemélyesítésétől. Kizá-
rólag valamiféle személyként képesek gondolni az Atyára
is, amint ezt a hazug kereszténység beleverte a fejükbe. Meg
kell érteni, hogy az istenség az egy fogalom és nem egy sze-
mély! Ha Isten itt van testben, az egyáltalán nem jelenti azt,
hogy eközben a mennyben például (vagy bárhol máshol)
nincs jelen, mert jelen van. Mindenhol, mindenkor időtle-
nül és egyidejűleg minden fizikai korlát nélkül.Az emberek
egyszerűen képtelenek felfogni Isten valóságát. Azt, hogy
Őrá semmilyen fizikai korlát, szabály vagy törvény nem vo-
natkozik. Amikor tehát Krisztus, az Úr beszédében az
Atyára, az Ő atyjára hivatkozott, akkor minden esetben az
emberi része hivatkozott a saját Isteni részére ezt kell meg-
érteni, és így azonnal nyilvánvaló és egyszerűen átlátható
lesz az igazság! Amely egyszerűen szó szerint letaglózza azt
a szívében, aki egyszer ezt képes lesz valódi mélységében
felfogni. Értem, a bűnös senkiért is eljött az Isten? Eltűrte
amit eltűrt, megtette amit megtett!? Az, aki egy pillanat alatt
akár el is pusztíthatott volna mindent és mindenkit? Hiszen
így gondolkodik egy ember.

Képzeld el, hogy minden hatalom a tied, és hagyod ma-
gad elpusztítani a senkik által csak azért, hogy más senki-
ket megments. Hagyod magad elpusztítani őrült, démoni-
zált gyermekek által azért, hogy más gyermekeket
megments, ahelyett hogy egyszerűen szét, eltaposnád a



202

férges gyümölcsöt? Te meg tudnád ezt tenni? Úgy, hogy te
vagy a senkik teremtője? Jó nagy bakancsok vannak a lá-
baidon, olyan fegyverek a kezedben, amit a rád törő sen-
kik nem is képesek még csak felfogni sem, korlátlan számú
katona lesi minden parancsod, de te nem szólsz egy szót
sem, nem taposod agyon őket, nem perzseled fel őket ha-
nem hagyod bemutatva a tökéletes szelídséget, hogy né-
hány nagyszájú, felfuvalkodott, ostoba senki kínhalálra
ítéljen és elpusztítsa a tested? Ő ezt megtette! Felfoghatat-
lan áldozat volt ez a részéről! Aki ezt megérti, az felfogja azt
is, hogy kit gúnyolnak azok, akik Krisztust kigúnyolják.
Hogy kit tagadnak meg és gyűlölnek azok a tömegek, akik
Krisztust semmibe veszik. Persze nem véletlenül van ez így.
Hiszen akikért Ő nem jött el, azokat nem is menti meg.
Akiket az Atya nem adott a Fiúnak, azoknak már elveszett
a remény. Hát dühbe és agresszióba fojtják a reménytelen-
séget még akkor is, ha erről a felszínen nem is tudnak. Ilyen
a szellemiségük, mert ezt kapták valamiért, ám nyilván jó
okkal, hiszen Isten maga az Igazság! Ezt az okot pedig ala-
posan kifejtettem már neked az előző írásaimban kedves
olvasóm. A választ arra, hogy miért választott valaki, más
pedig miért nem. Hogy mi okán születik valaki akkor,
oda, úgy és olyannak, amikor, ahova, ahogy és amilyennek.
Mert az okok és a válaszok megvannak ezekre a kérdésekre.
Isten nem hagy magadra semmiben, ha az Övé vagy. Sem
az életedben, sem a hétköznapi gondjaidban, egyáltalán
semmiben nem hagy egy pillanatra sem magadra! Így a
kérdéseidben sem. Nos, aki ezt egyszer megérti, annak
nem marad más a szívében csak a hála és az imádat. Ez a
cél!



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

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

Szeretettel: Ted

(www.luciferzum.hu)
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