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Ted Kereshe

Vakvilág

„És hallám az Úrnak szavát, a ki ezt mondja vala: Kit
küldjek el és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol
vagyok én, küldj el engemet! És monda: Menj, és mondd ezt
e népnek: Hallván halljatok és ne értsetek, s látván lássatok és ne ismerjetek; Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit
dugd be, és szemeit kend be: ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg
ne gyógyuljon. És én mondék: Meddig lészen ez Uram?! És
monda: Míg a városok pusztán állanak lakos nélkül, és a
házak emberek nélkül, s a föld is puszta lészen;”
„Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.”
A világ egy vaksötét szoba, ahol emberek milliárdjai
tapogatóznak vakon. Ám Isten bedobott ebbe a szobába
egy kötelet, amelyet ha megragadsz és követed, kijutsz
a fényre. E kötelet sokan megtalálják, de nagyon kevesen
kapaszkodnak belé, és még kevesebben követik.
Ez a kötél a Biblia.

Előszó

Kedves Olvasóm!
Szeretettel köszöntelek ismét a luciferzum világában, itt,
ebben a földi, vak világban, itt, ahol annak ellenére, hogy
már a világunkat teljes mértékben feltérképező és lefedő
második globális helymeghatározó rendszer, az Európai
Galileo is hadrendbe állt, mégis szinte teljes és tökéletes a
vakság. Jelen írásom címe amellett, hogy vaknak nevezi ezt
a világot, vaknak mindarra, ami egyébként ki kellene, hogy
verje az emberek szemét, mégis elsősorban más jelentést
hordoz. Ez a jelentés úgy értelmezhető igazán, ha visszanyúlunk a népnyelvhez, amely igen mély szellemi tartalmakat akár egy-egy rövid szóval, velős mondással kifejezni
képes kommunikációs eszköze volt őseinknek. Ebben az értelmezésben a „vakvilág” nem más, mint sötétség. Talán
hallottad te is: gyújts világot! Ezt mondta az öreg paraszt
még nem is olyan régen. Talán még ma is elhangzik ez a felhívás egyes vidékeken. Gyújts világot, azaz világosságot! Ezt
a fényt jelenti a „világ” szó esetünkben. A vakvilág pedig
olyan világosságot jelent, amely mellett az ember nem lát,
azaz sötétséget, vak és tökéletes sötétséget.
„Ha nem hinnék a predesztinációban, így annak minden
ezzel együtt járó igazságában, akkor fel nem foghatnám,
hogyan lehet ennyi olvasni tudó hívő lélek ennyire vak. Elképesztő és döbbenetes, hogy a keresztény egyházak taní5

tásai, kiváltképpen a római katolikusé, szöges ellentétben
állnak mindazzal a tanítással, amelyet a Biblia megfogalmaz, és ezt százmilliók, milliárdok nem veszik észre. Döbbenet.” Ezt írtam előző írásomban, a Backstage című munkában, a kereszténységgel kapcsolatban. Itt azonban
kiterjeszteném e döbbent megnyilvánulás érvényességét
szinte az egész világra. Sok-sok milliárd emberre. Mindazokra, akik látnak, hiszen megvan a szemük világa, ám
mégsem látnak. Mindazokra, akik úgy élik a mindennapjaikat, hogy képesek valamilyen módon asszimilálódni,
idomulni ehhez a borzalmas trutymóhoz, amelyben vergődik, agonizál, haláltusáját vívja ez a bolygó. Döbbenetes
számomra, hogy ez a rengeteg lélek valahogyan egyenként
megtalálja a saját kámzsáját, amelyet a fejére húzva elbújhat az igazság elől. Persze, nem azokról a tömegekről beszélek most, akinek az is gondot jelent, hogy enni-inni adjanak a gyermekeiknek. Azokról sem beszélek, akik
mondjuk, Buddha bölcseleteivel magyarázzák meg maguknak a világ dolgait, hiszen ezeknek a buddhizmus a(z
egyébként ördögien zseniális) kámzsája, velük például
nincs mit kezdeni. Azokról beszélek leginkább, akik az
úgynevezett fejlett világ lakói. Azokról, akik láthatnának,
hiszen minden információhoz hozzáférnek, minden ott
van az orruk előtt, de vagy bedőlnek a hamis (keresztény)
egyházak valamelyikének, vagy bezárkóznak a saját bölcselmük börtönébe és mosolyogva vagy türelmetlenül legyintenek a hozzám hasonló „idiótákra”, akik folyamatosan
próbálják elmondani nekik, hogy igen nagy a baj. Rájöttem,
megértettem, elfogadtam, hogy ez nem fog menni. A tömegek esetében bizonyosan nem. De ha legalább egy-két,
esetleg néhány lélek meglátja azt, amit mutatok, már megérte a munka. Ez a dolgom.
6

Beteg, nagyon beteg világ ez, és az emberek döntő része
vagy nem látja ezt vagy nem törődik vele. Persze, vannak
mozgalmak, törekvések, mentsük meg földanyácskát, tegyük gyermekeink számára élhetővé ezt a világot, ilyenekről beszél a pápa is, de észre kellene venni, hogy valójában, valahogy érdemben soha nem történik semmi. Csak
a duma van. Süketelés a vakoknak. Klímacsúcs, egyik konferencia a másik után, ilyen-olyan célkitűzések, szén-dioxid kvóta csökkentése, stb., közben pedig minden folyik tovább, ahogyan eddig vagy még nagyobb ütemben. A
chemtrail szennyezésről például ma már nem beszél senki.
Hisz, ahogyan a bölcs mondás is megfogalmazza e nagy
igazságot, itt „minden csoda három napig tart.” Megszoktuk a csíkokat az égen, és a később fátyolként elterülő fehéres szmogot is. És? „Jó’van, ez van, haladjunk!” „Nincs
időm ilyen baromságokra”. Pedig ez a földre a hőt visszaverő hőtükör ezerszer jobban gyorsítja a bolygó felmelegítését, mint az összes üvegházhatású gáz, a metán és a
szén-dioxid együttvéve. De a jelszó továbbra is: védjük
meg a környezetünket! Amerikában (USA) már büntetik
a napenergiát hasznosító alternatív energiatermelő rendszereket. Az energialobbi elérte, hogy olyan magas adókkal sújtsák az ilyen rendszereket használókat, hogy ennek
következtében csődbe ment az összes napelem-rendszereket gyártó, forgalmazó és ezeket telepítő cég, vállalkozás.
Hogyan tették ezt? Az igazság nevében. Azt mondták, hogy
aki ilyen rendszert használ, az jogtalan előnyhöz jut azokkal szemben, akiknek nincs pénze, lehetősége megvásárolni
ezt a technológiát, azaz alternatív energianyerő rendszerrel felszerelni a háztartását. Azt mondták, hogy aki olyan
gazdag, hogy ezt megengedheti magának, az adózzon többet. Ennyi. Így működik az igazság Amerikában, de ne le7

gyenek illúzióink, perceken belül mi is felzárkózunk. Eközben ülésezik az ENSZ, a WHO és minden szervezet, (ahol
sokat és jól fizetnek a vezetőknek, alkalmazottaknak) csak
nem történik semmi. Nem is fog. Azaz lesz majd egy nagyon rövid időszak, amikor mégis, amikor úgy fog tűnni,
hogy megváltozhat a világ. Hogy megmenekülhet. Amikor
rövid ideig felcsillan a remény és a legtöbb Bibliát nem vagy
csak felületesen, kevéssé ismerő ember el fogja hinni, hogy
végre, előkerült a megmentő, az igazi vezetője a világnak,
aki majd mindent megold. Rövid, nagyon rövid ideig valóban így látszik majd a helyzet. Ameddig a lehető legtöbb
ember be nem áll e vezető zászlaja alá. Akkor azonban
megváltozik a dolgok állása. Kidől a liszt, ahogyan mifelénk
mondják. De akkor már késő lesz ezt felismerni.
Kedves Olvasóm, azt látom, hogy a világunkat elborító
sötétség egyre sűrűbb és átláthatatlanabb, ezért egyre több
és több gyertyára van szükség ahhoz, hogy Isten népe, a
szellemi Izráel egymásra találjon, és megragadva egymás
kezét képessé váljon tovahaladni, de legalábbis előre botorkálni ebben a gigászi, lassan mindent elnyelő és beborító, vak sötétségben. Én tehát igyekszem minden erőmmel
és lehetőségemmel életre kelteni ezeket az apró kis lángocskákat abban a reményben, hogy egyszer majd fáklyafénnyé, adja Isten, tábortűzzé állnak majd össze. Akkora
tűzzé, amelyet már nem tud elfojtani a sötétség, legyen bármilyen mély is. Akkora tűzzé, amelynek a fénye már jó
messziről támpontot nyújt a sötétben tévelygők, de irányt
keresők számára. Gyere velem, élesztgessük e tüzet együtt
tovább! Én átadom neked, te pedig ismét add át annak, akiről azt gondolod, hogy látna e fény segítségével! Gyere
hát!
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Vak vezet világtalant

„Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők:
ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek.”
Miért kezdtem e Krisztusi idézettel e fejezetet? Azért
mert erről szól ma is a világ. Így működik. Vakok vezetnek
vakokat, világtalanok világtalanokat. Míg az emberek egy
része azt gondolja, hogy egy spirituális újkor köszöntött rájuk, valójában egyre növekvő sötétségben tapogatózva halad az emberiség döntő része a szakadék, a pusztulás felé,
és a szakadék pereme már csak néhány lépésnyire van tétován botorkáló lábaik előtt. Kezdem megszokni mostanra,
hogy könyveket írok, lassan a csodálkozásom is alábbhagy. Így már nem is untatnálak azzal, hogy kitől kapom,
honnan származnak, miként érkeznek a gondolatok, amelyeket rögzítek. Lényeg az, hogy kezd kikristályosodni bennem egy komplex kép a világról, az emberről, ezek egymásra gyakorolt kölcsönhatásáról, a világ és az ember
„működéséről”. Érdekes felismerés, hogy szinte minden
könyvemben írtam már szemelvényeket, talán fejezeteket
is ebben a tárgyban. Mindig jött egy kevés vagy akár több
információ, felismerés e témakörben, de az egység, a keret,
amely megteremti az átláthatóságot, az értelmezhetőséget
sőt, talán még a magyarázhatóságot is, most kezd szilárd
formát ölteni bennem. Mondhatod- és nyilván vannak,
akik valóban joggal tennék ezt –, hogy na végre! Hát igen,
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én most értem ide. Van egy barátom, aki sosem volt igazán
jó kapcsolatban az apjával. Elég nagy távolság volt közöttük mind korban mind lélekben. Ám, amikor az apa megöregedett, akkor egy kicsit sikerült közelebb kerülniük
egymáshoz. Annyira, hogy beszélgetni is tudtak időnként.
A fiú egyszer, egy ilyen beszélgetés alkalmával lázasan
ecsetelt egy felismerést, amely igen nagy hatással volt rá, és
amiről úgy gondolta, hogy na, ez már valami. Apja csendben hallgatta, nem szólt egy szót sem, csak figyelt. Ettől a
fiú még inkább lendületbe jött, hiszen azt látta, hogy az öreg
is csak les. Amikor végül befejezte a monológját, várakozva nézett apjára, hogy annak mennyire esett le az álla.
Eltelt egy kis idő, végül az öreg megtörve a csendet így
szólt: na, fiam, végre te is rájöttél... Nos, én is valahogy így
érzem most magam. De legalább nem esem abba a hibába,
hogy túlértékelném a meglátásaim. Nem vagyunk egyformák, van, aki egy szót sem ért az írásaimból, van, aki tökéletesen félreérti a legtöbb gondolatom és van olyan is,
akit halálra untatnak ugyanezek a sorok. Mert már régen
túl van ezen a szinten. De jól van ez így, hiszen én azoknak
írok, akik elolvassák az írásaim. Neked, kedves olvasóm.
Neked szánom ezeket a gondolatokat, hiszen ha itt vagy velem, az azt jelenti, hogy számodra aktuális a téma. De térjünk vissza a lényeghez! Egy tiszta hajnali órán leírtam egy
jegyzetet magamnak, ez jutott eszembe, ezt kaptam: „elmondom, hogyan működik a dolog: akit Isten vezet, az úgy
él, ahogy Isten akarja, aki pedig nem úgy él, ahogyan Isten
akarná, azt nem Isten vezeti.” Puff. És? Hát az a helyzet, hogy
ebben benne van minden. Ha érted. Ha nem, akkor kifejtem. (Persze, akkor is kifejtem, ha érted, maximum nem olvasod el :)

10

Kanyarodjunk most vissza a fenti Krisztusi idézethez,
amelyet később megismételt a tanítványoknak ilyenformán:
„Vajjon a vak vezetheti-é a világtalant? avagy nem
mindketten a verembe esnek-é?”
Miért ilyen fontos ez? Mert ott van benne az a felismerés is, hogy amiként írtam máshol, kétfajta ember létezik a
földön. Az, aki beleesik a verembe és az, aki nem. Mi különbözteti meg ezeket egymástól? Nem mi, hanem Ki? Isten, az Isten szeretete különbözteti meg ezeket egymástól.
Az, hogy ki a (szellemi) vezetőjük. Miért mondja Krisztus
az első idézetben, hogy „hagyjátok őket”? Mert tudja, hogy
nincs értelme foglalkozni velük. Bizony. Nem azt mondja,
hogy futás testvérek, magyarázzátok el nekik, mert szegények vakok és süketek, sötétben botorkáló szerencsétlenek,
hanem azt mondja: „hagyjátok őket!” Ennyit arról, hogy
mindenkit életre szán az Úr, és mindenkinek szabad akaratán, saját belátásán múlik, hogy milyen sorsra jut végül.
Ezért hát, aki érti, amit Isten beszél, akinek van füle a hallásra, szeme a látásra, adjon hálát életének minden egyes
pillanatában Istennek, hogy érti, amit az Isten beszél. Hogyan lehet életed minden pillanatában hálát adni? Nem hálálkodással, hanem egyszerűen úgy, hogy Krisztus tanítása
szerint élsz. Tehát adj hálát, mert nagyon kevesen látják és
értik ezt. Óriási kegyelem ez az „értelmesség”.
„Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak
sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az
istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik,”
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„Kicsoda a bölcs, hogy értse ezeket? Kicsoda az értelmes,
hogy eszébe vegye ezeket?! Bizony igazak az Úrnak útai,
és az igazak járnak azokon, az istentelenek pedig elesnek
rajtok.”
Van tehát kétféle ember, ezt már látjuk és pontosan értjük. Látjuk azt is, hogy mi (ki és miért) különbözteti meg
ezt a kétféle embert egymástól. Ha olvastad előző könyveim, akkor tudod azt is, hogy nézetem szerint miért alakult ez így. Itt már nem fejtem ezt ki, az előző két könyvem
leginkább erről szól. Látjuk tehát, hogy Isten sokaktól elfordult, és ennek okán vakságban tartja ezeket az embereket.
„Én vagyok az az ember, a ki nyomorúságot látott
az ő haragjának vesszeje miatt. Engem vezérlett és járatott
sötétségben és nem világosságban.”
„És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy
higyjenek a hazugságnak”
„Az Úr beléje önté a szédelgés lelkét, hogy Égyiptomot
elhitessék minden dolgaiban; miként a részeg tántorog az ő
okádása felett.”
Nem járul hozzá, hogy értelmesekké válva meglássák az
Ő fényét. A két tábor egyre kevésbé lesz képes kommunikálni egymással, hiszen mind értékrendjük, mind gondolkodásmódjuk egyre távolabb kerül a másik táborétól.
„Hogyha azért nem tudom a szónak értelmét, a beszélőnek
idegen leszek, és a beszélő is idegen előttem.”
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Isten elveszi a kompatibilitást e két tábor között azzal,
hogy csak az Őt követőknek ad értelmet.
„Mert minekutána az Isten bölcsességében nem ismerte
meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszék az Istennek,
hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.”
Mit jelent ez? Annyit, hogy ha a világ bölcsességének nem
kell az Isten, – mert a mai tudomány és oktatás nem igazán
kreácionista, s főként nem Biblia-olvasó, hívő ezt lássuk be
–, akkor az Isten az egyébként sokak által mesének és bolondságnak tartott ige (Biblia) hirdetése és követése által
tartja meg a sajátjait. Azaz nekik megadja a megértést, a hitet az Ő igazságában. (Ezért olvassák ma oly kevesen a Bibliát) Ha nem tudod, miért nem mindenkinek adja meg
ezeket, kérlek olvasd el a Szellemi Izráel és a Backstage
című írásokat. A mai szekuláris tudomány, csaknem teljes
egészében értelmetlen hiábavalóság. Na, ez durva! Pedig ha
a Biblia igaz, akkor ez az állítás is igaz. Egy Isten által megígért világban nincs szükség tudósokra. Nincs szükség agysebészekre, jogászokra, sztárügyvédekre, közgazdászokra,
bankárokra, pénzügyi gurukra, mérnökökre, üzleti zsenikre, atomfizikusokra, politikusokra, katonatisztekre, egyházi méltóságokra és még sorolhatnám a végtelenségig. Isten országában egyfajta emberre van szükség: igaz, Istent és
egymást szerető emberekre. Ezeknek Isten megad mindent.
Nem nekik kell kitalálni, kifejleszteni, legyártani a világ
dolgait. Ezzel nem azt mondom, hogy hagyjunk fel minden
tanulással, munkával, fejlesztéssel, hanem azt, hogy kizárólag azoknak a tudományoknak volna létjogosultságuk, amelyek valóban a társadalmi jólét fenntartását, az emberek javát szolgálnák. A mai tudomány nem ezt célozza.
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„Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak
bölcsességét?”
Mit jelent ez? Azt, hogy a mai tudomány, „e világnak bölcsessége” a valódi bolondság. Amely elvakítja, eltéríti hívőit
attól az igazságtól és bölcsességtől, amellyel minden embernek foglalkoznia kellene. Már az első írásomban tárgyaltam ezt a meglátást, miszerint minél inkább beleássa magát valaki a mai tudományokba, annál inkább beszűkül a
tudata, a látóköre, annál inkább a rabja lesz a választott tudományának, kizárólag e tudomány szemüvegén keresztül,
a megtanult ismereteihez viszonyítva mindent lesz csak képes érzékelni a környezetét, befogadni új információkat. Aki
sokat tanult, magas végzettséggel bír, ritkán alázatos. Tisztelet a kivételnek. Ezek az emberek általában okosnak, képzettnek, az átlagembernél eszesebbnek tartják magukat, és ez
bizonyos szempontból igaz is, ám az már korántsem biztos,
hogy ez a szempont helyes és kívánatos, ha a valódi emberi
értékeket tekintjük. Ezek az emberek általában felfuvalkodottak. Gőgösek és elégedettek önmagukkal. Általában csak
a náluk magasabban képzett kollégáik, professzoraik, feletteseik véleményére adnak, de sok esetben még arra sem. A
világi tudomány eltávolítja az embert Istentől, az anyag titkait kutatja és a világi javakat szolgálja. Legfőbb hajtóereje
a profit és a hatalom. A mai tudósok nagy többsége ezeket
a célokat szolgálja. Próbálj csak meg egy tudományos kongresszuson Istenről beszélni, hamar rájössz, hogy igaz e vagy
sem, amit állítok. Erről a témáról is hosszan írtam már máshol, itt tehát nem kívánom részleteiben újratárgyalni.
Amiért mégis szóba hoztam, az az emberi vakság egyik
szemléletes megnyilvánulásának bemutatása céljából tör14

tént. Ám ezerféle más tünetben is megnyilvánul ez a vakság. Kevés kivétellel bármerre nézzünk is a világban vagy
életünk bármely területén, ezt láthatjuk mi, akik látunk és
hallunk. Szellemi vakság ez, amely az élet minden területére szükségszerűen kihat, mivel ezeken a területeken jellemzően szellemi vakok tevékenykednek és irányítanak. Elképesztő látni azt (pedig a legdurvább, legmocskosabb
részét nem is észleljük), hogy mi folyik ma a világban.
Hogy milyen mélyponton van az erkölcs, a tisztesség, a becsület. Hogyan bánik az egyes emberekkel a rendszer,
amelyben élnek ezek az emberek? Hogyan bánnak az emberek egymással? Mit ér egy ember a hatalomnak? Milyen
a gyógyítás, az egészségügy? Mivel etetnek-itatnak bennünket, mire oktatják gyermekeinket? Mi az érték egy
mai, átlagos ember számára? Mi érdekli az embereket?
Milyen az embereknek az egymáshoz való viszonya? Milyenek a párkapcsolatok? Csupa olyan üvöltően árulkodó
jel, amelyet még a hétköznapi embereknek is észre kellene
venniük, amelyeken el kellene gondolkodniuk még akkor
is, ha – mint az esetek nagy többségében – fogalmuk sincs
Istenről vagy a Bibliáról. Ezek az idők jelei. Ám, ahogyan
azt Albert Einstein is megfogalmazta, egy problémát sosem
fogunk tudni megoldani azzal a tudatossággal, amellyel létrehoztuk azt. Én ehhez hozzátenném, hogy különösen akkor nem, ha a problémát egy negatív szellemi vezetésnek
köszönhetjük, amely ural bennünket, és amely neve ego, és
amely legyőzéséhez nem kapunk segítséget Istentől. Ebben
a helyzetben, – amelyben az emberiség döntő többsége
nyakig benne van, – sosem fogunk tudni kilábalni a bajból.
Sem jó pénzért „segítő” kuruzslók, mágusok, jósok, látók,
guruk, segítségével, sem önerőből, amelyre a mai, ezoterikus, spiritiszta tanok, könyvek, tréningek buzdítanak, ta15

nítanak bennünket. Tudod, ezek általában pénzbe kerülnek.
Ahol pedig pénz van, ott ritkán van őszinteség, ahol
pedig nincs őszinteség, ott hazugság van. Itt kell ismételten felhívnom a figyeled arra, hogy ezek a dolgok sok
esetben valamilyen szinten mégis működnek! Tudom, én
is tapasztaltam ezt. Volt idő, amikor gyakorló agykontrollos voltam. Az nem mindegy, hogy mitől, azaz kitől, ki által működnek, ha működnek? Ha egy ember sikereket ér
el mágikus tevékenységgel (pl. agykontroll), és ezekhez a sikerekhez megkapja az őt megnyugtató spirituális magyarázatot is, akkor a meggyőződéséből hihetetlenül nehéz,
csaknem lehetetlen lesz kimozdítani. Látja, hogy működik,
mert tapasztalja nap, mint nap. Érti is – úgy véli. Aztán jön
valaki, aki azt próbálja elmagyarázni neki, hogy komám,
neked az ördög segít.... Szerinted? Vagy kinevet, vagy elzavar, de hinni azt biztosan nem fog a hallottakban. Jóval inkább a halottakban...
Tényleg nem kívánok elveszni a részletekben, hiszen
minden egyes területéről ennek a szellemi vakságnak fejezeteket, akár egy önálló könyvet is megírhatna a vállalkozó
szellemű tollforgató. Ám mégis van egy olyan szignifikáns
terület, amely legtöbbünk életében mély nyomokat hagy, és
amellyel kapcsolatban szinte mindenki komoly tapasztalatokra tesz szert idővel. Ez az emberi párkapcsolatok területe, illetve az itt is megnyilvánuló mélységes sötétség,
szellemi vakság. Erre szánnék néhány sort, hiszen ez, a
társ, a család jelenti, jelentené azt az alapot, amelyre egy itt,
a földi világban élő ember fizikailag támaszkodhatna. Ha
létezne ez az alap. Ezt az alapot verte szét minden erejével
a felvilágosodás (valójában elsötétülés) kora. Itt muszáj
visszatérnem a kályhához. Isten, amikor megteremtette az
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embert hamar belátta, hogy az embernek szüksége van egy
társra is. Ezért a férfi mellé adta a nőt azzal, hogy a kettő
alkot egyet: „ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.”
Azaz ketten alkotnak egy egészt. Nos, itt kezdődik a probléma, de mielőtt rátérnénk erre, nézzük meg, Isten miként
akarta ezt az egységet működtetni!
„Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek,
mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, mint
a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a
testnek. De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak,
azonképen az asszonyok is engedelmesek legyenek
férjöknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti
feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és
Önmagát adta azért;”
Létezik tehát egy Isten által elgondolt férfi és női szerep.
Ezek a szerepek pedig nem egy színjáték részei, hanem
olyan törvényszerűségek, amelyek megtartása által helyükre kerülnek (kerülnének) a dolgok, amelyek által megvalósul a harmónia egy párkapcsolatban. Ha ezt megértjük,
akkor azonnal megérthetjük azt is, hogy miért nem működnek általában manapság az emberi kapcsolatok, legyen
szó férfi-nő, szülő-gyermek, főnök-beosztott, vagy bármiféle egyéb emberi kapcsolatról. Ha ezek a szerepek nem jutnak elfogadásra, ha felcserélődnek bármilyen okból, akkor
törvényszerűvé válik az, hogy az adott kapcsolat nem lesz
működőképes. Ha például a nő akar irányítani, megpróbálva belekényszeríteni a férfit az elfogadói szerepbe, amely
egyébként a nő szerepe lenne, akkor ne csodálkozzon,
hogy borul a kapcsolat. Lehet, hogy egy gyengébb, kevésbé temperamentumos férfit így meg lehet erőszakolni
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lelkileg, de az garantált, hogy a férfi ettől frusztrált és boldogtalan lesz, rosszabb esetben fizikailag is belebetegszik
ebbe a helyzetbe. Vagy elmenekül, és keres egy olyan nőt
magának, aki mellett élheti a férfi szerepet. Van persze
olyan eset is, amikor a férfi megmarad ebben a bilincsben
általában hamar bekövetkező haláláig, mert annyira
gyenge, hogy nem képes elszakadni rabtartójától, sőt, egyfajta irracionális ragaszkodás is kialakulhat benne a domináns fél irányában, de ez már pszichiátriai (egológiai) eset,
Stockholm szindróma néven ismeretes. Mi tehát a férfi
szerepe egy kapcsolatban Isten szerint? A férfi kell, hogy legyen a fizikai támasz. Ő az, aki a világ felé fordulva biztosítja és megteremti az őrá támaszkodók biztonságát, mind
anyagi mind fizikai szinten. A férfi véd és ellát minden
olyan dologgal, amely az élethez szükséges. A régi világban
megteremtette az élelmet, a tüzelőt, gondoskodott a társ, a
család védelméről. Az újabb korokban alapvetően a megélhetéshez szükséges pénz előteremtése vette át ezeket a hagyományos feladatokat, hiszen az emberek ma meghatározóan (különösen a városban élő emberek) pénzért
juthatnak hozzá szükségleteikhez. A férfi dolga az, hogy vezessen. Hogy irányt mutasson azoknak, akik hozzá tartoznak. De ezt nem diktatórikus módon, hanem odafigyelve
a társára és gyermekeire, mindazokra, akik függnek tőle,
kellene tennie. Ha a nő is vezetni akar, akkor eltörik a szekér rúdja, mert egy szekeret nem lehet két irányba húzni.
A férfi akkor követ el hibát, ha a szerepét túlértékeli és egyfajta keresztapa vagy király szerepébe éli bele magát, akinek jogokkal nem rendelkező alattvalói vannak. Ha azonban jól teszi a dolgát, akkor mindenki tisztelni fogja és szót
is fogad neki. A parasztvilágban a családfő leült az asztalfőhöz, előkérte a pipáját, és békésen pöfékelve meghallgatta
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a családját arról, hogy ki mit szeretne. Mérlegelte a hallottakat, összevetette azokat a saját elképzeléseivel, a család lehetőségeivel és végül meghozta a döntést, amely azonban
megfellebbezhetetlen volt. A család azt tette, amit a férfi
mondott. Ám a felelősség is a férfié volt. De, hogyan vállalhat felelősséget egy olyan férfi a családjáért, akire nem
hallgat senki? Ha nincs meg a tisztelet és az elfogadás, akkor a férfi tehetetlenné válik. Ebben az esetben vagy beletörődik a helyzetébe és csak tehetetlen szemlélőként sodródik az események árjában, vagy valamilyen alternatív
megoldást keres (új társ, új család). Előfordulhat az is, hogy
agresszívvé válik és erőszakkal akarja érvényre juttatni
vélt jogait. Bárhogyan is alakul, csak rossz lehet a vége,
amennyiben nem talál partnerre az őt körülvevő emberekben. A nő szerepe éppen az ellenkezője a férfiénak, hiszen a kettő így lesz egy. A két fél így ad ki egy egészt. A nő
az, aki az érzelmi biztonságot, az otthon melegét adja a családnak. Aki szeretettel támogatja az őt körülvevőket. Aki a
belső biztonságot teremti meg a család számára. Felnéz a
férfire, tiszteli és szereti társát, és ami nagyon fontos, ezt ki
is mutatja. A férfinak zsigeri szüksége van erre. Ha ez megvalósul, akkor normális esetben a férfi kincseként fog tekinteni rá és a tenyerén hordozza, mindent megtesz neki
csak, hogy megtartsa magának a szeretett asszonyt. Az
asszony finom manipulációval mindent elérhet nála, ebben
nincs semmi rossz. Vannak dolgok az életben, amelyeket a
nő lát tisztábban és pontosabban. A nők általában finomabb módszerekkel operálnak. Vannak dolgok, amikor ez
a kívánatos, ez az, ami működik. Ha a felek beszélgetnek
egymással, őszintén beszélgetnek, valódi társak mind testi,
mind szellemi téren, ha valóban minden téren együttműködnek, akkor tudnak csak együtt, egy egészként mű19

ködni. Kizárólag így valósulhat meg a harmónia az életükben. Ám ma nagyon nem ezt látjuk. Miért? Mert a világ
elfeledtette az emberekkel ezeket az Isten által adott szerepeket. Az emberek démonizáltak lettek. Olyan szinten egoisták, hogy képtelenné váltak a társas kapcsolatra. Ugye,
mint írtam az ego képtelen elfogadni egy alárendelt szerepet. Ez különösen az emancipált nők esetében domborodik ki, de a férfiak esetében is egyre inkább jellemző az a
szereptévesztés, miszerint ők a dominátorok, mindenki
más pedig kussoljon. Ez az ego démoni műve. És a világ
minden fórumon ezt harsogja az egok fülébe. Női egyenjogúság, szexuális forradalom, a nők legyenek éppen olyan
magas beosztásban és éppen úgy megfizetve, mint a férfiak.
Nők is legyenek politikusok, vezetők. Ugye, ha nő vagy, akkor most bólogatsz, hogy igen, ez így helyes. Pedig csak az
egod bólogat. Én azt mondom, ez így nem helyes. És nem
a férfisoviniszta egom mondja ezt, hanem arra a kijelentésre alapozom az állításom, amelyet Isten tanított az embernek. Ez nem a női szerep.
Óriási probléma, hogy ha az egyik fél el is fogadná a szerepét, a másik fél akkor sem lesz partner ebben a kapcsolatban. Basáskodni kezd, visszaél a helyzettel. Nagyon nehéz megfelelő partnert találni manapság. Mindenki
vágyakozik, de leginkább elvárásokat támaszt, kevesen
vannak, akik először adnának. Ha csak elvárok, csak kapni
akarok, akkor ne csodálkozzak, ha a másik is ezt eszi. Az
ego pedig ilyen. Csak kapni szeret, adni nem. De az sem
működik, hogy ugyan adnék is, de először bizonyítson a
másik fél, hogy megérdemli-e az adományom. Így soha
nem fog működni semmi. Az emberek pedig magányosan
(még kapcsolaton belül is lelki magányban), kiégve, kiáb20

rándulva keseregnek a sorsukon, mindent és mindenkit
okolva maguk helyett. Pedig legalább felerészben bizonyosan ők okolhatók boldogtalanságukért. Azaz az egojuk,
de a legtöbb ember az egojával azonosítja magát így tehát
pontos az előbbi megállapítás is. A megoldás kizárólag az
lenne, ha az emberek képesek lennének visszatalálni Isten
tanításaihoz. Megérteni és elfogadni azokat. De ez a legtöbb
embernek sosem fog sikerülni sajnos. Az egojuk ellehetetleníti ezt. Dühös sértődésbe, drogokhoz, alkoholhoz, antidepresszánsokhoz, fordulnak és bezárkóznak a magányukba. Inkább, minthogy Istenhez forduljanak a
problémájukkal. Ha hiszel abban, hogy te döntesz, fordulj
Istenhez a problémáddal, ha van! Olvasd a Bibliát, mindenre ott van a válasz! Az élet minden fontos kérdésére választ kaphat az ember a Szentírás igéin keresztül. De hányan hiszik ezt el? Hányan teszik ezt manapság? Hát ne
csodálkozzunk, hogy itt tart a világ.

Frekvencia
Az előző fejezetben leírtam, hogy egy tiszta hajnalon mit
kaptam: „elmondom, hogyan működik a dolog...” Ám volt
folytatás is: „elmondom, hogyan működik az ember: frekvencia”. Én értettem, hiszen nekem szólt az üzenet. Hogy
te is pontosan értsd, leírom számomra mit jelentett ez.
Már első írásomban, a luciferzumban leírtam egy elméletet, amelyet „frekvenciaelméletként” határoztam meg. Ez
nem új dolog, bár abban a megfogalmazásban és összefüggésrendszerben, amelyben én ezt összefoglaltam, még
nem találkoztam vele sehol. Mielőtt belevágnék a lényegi
mondandómba, le kell szögeznem, hogy ez a téma (ebben
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a formában) nem igazán biblikus, ettől függetlenül igaznak
hiszem. Számos tanítást kaptam ezzel kapcsolatban mind
elméleti, mind fizikai szinten. Elképesztő élményekben és
tapasztalatokban volt részem e tanítások során, amelyeket
később meg is értettem. Először a tapasztalat, azután a
magyarázat. Hiszen Isten pontosan tudja – hiszem, hogy ha
nem is személyesen, mert nyilván közvetítő által (az angyal
közvetítőt, hírnököt jelent), de Isten szándéka szerint folyt
és folyik a tanításom–, tehát Isten pontosan tudja, hogy a
kapcsolat csak akkor működik és hiteles, ha személyes. Ha
csak elméletben hiszünk, akkor nem hiszünk. Ha csak elméleti ismereteink vannak, akkor nincs valódi tudás mögötte. A tapasztalat az, amely valódi hitet ad. Így haladtunk
tehát. Az pedig, hogy valami nem kifejezetten biblikus,
egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem is érdemes foglalkozni
vele. Nyilvánvaló, hogy a legfontosabb dolgok tárgyaltak a
Szentírásban, ez pedig vagy nincs benne, vagy eddig nem
fedeztem fel. (Egyébiránt simán lehet, sőt meggyőződésem,
hogy benne van.) Lényeg az, hogy vannak olyan elmék,
akiknek szüksége van a megértésre ahhoz, hogy rátérjenek
az igaz útra. Analitikus elmék ezek, akik magyarázatokat
akarnak, akik érteni akarnak. Ez persze azt sugallja, hogy
az emberek érvek és érzelmek alapján, ki így, ki úgy, de
végső soron maguk döntenek. Ez a szabad akarat elve,
amelyben én is nagyon sokáig hitem (ahogy a reinkarnációban is). Ma azonban már nem ebben hiszek. Ettől függetlenül Isten engem is meggyőzött, hiszen Ő a meggyőződéses hívek híve. Nem csak úgy elvarázsol, „hipp-hopp
fiam, mától ezt hiszed és kész”, mert ezt is megtehetné, hiszen megtehet bármit. De Istennek fontos, hogy ne vakhitű
zombik, hanem meggyőződéses hívek, szerető gyermekek
legyenek az Ő hívei, az Ő népe. Ezért tanít. Mindenkit
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úgy, ahogyan a leginkább hatékony az adott személy esetében. És ehhez minden eszközt fel és kihasznál. Én amellett, hogy egy alany is vagyok, akit tanít, ezzel egyidejűleg
egy eszköz is vagyok, akit alkalmassá tett arra, hogy másokat informáljon olyan jellegű ismeretek birtokába juttatva ezeket az embereket, amelyekre nekik van szükségük,
vagy nekik lehet hasznos a meggyőződésük kialakításához.
Mondom ezt úgy, hogy minden egyes könyvemben, írásomban vastagon aláhúzom, nem a meggyőzés a célom! A
célom az, hogy gondolkodásra bírjam az írásaimat olvasókat, támpontokat, magyarázatokat, ismereteket továbbítsak nekik, amelyekkel majd ők kezdenek, amit kezdenek.
Ennyi az én feladatom. Egy rádió vagyok, amely fog egy
csatornát, és kisugározza azt a hallgatóinak, a hallgatók pedig eldöntik, hogy hallgatják vagy csatornát váltanak. Közben persze a rádió is fejlődik, egyre tisztábban szól, ami pedig tiszta haszon az Istennek is.
Visszatérve tehát a frekvenciaelmélethez, ez egy olyan leírása a világ, az ember, minden élő és holtnak vélt „anyag”
működésének, amely segíthet megérteni sok olyan dolgot,
amit a legtöbb ember érthetetlennek vél. Nem kívánom ide
másolni a luciferzum című írásom, annál is inkább nem,
mert számos dolgot ma már egészen másképpen írnék le,
de néhány elemét muszáj felelevenítenem ismét. Az anyagi
világ ugyebár valójában nem is létezik, ahogyan ezt például
a hindu spirituális tanítók (Májá – a világ egy illúzió),
vagy Albert Einstein is megfogalmazta. Einstein azt
mondta, hogy „a valóság csupán illúzió, bár a makacsabbik
fajtából”. Mit értett ez alatt? Azt, hogy amit mi anyagi valóságnak élünk meg, hiszünk és tapasztalunk, az nem más,
mint egy atomokból felépülő világegyetem. Az atom pedig
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nem anyag, hanem energia. Einstein azt mondta, hogy az
anyag energiává konvertálható át és fordítva is igaz ez az
állítás. Én azt mondom, hogy át sem kell konvertálni, mert
eleve az. Az atom sem nem elemi, sem nem részecske,
mert ilyen nem létezik, hanem a vegytiszta energiának
egy számunkra (leginkább anyagként) érzékelhető megnyilvánulása. A hinduk persze érthető módon Einsteinétől
eltérő felfogás szerint, nem fizikai, hanem spirituális szempontból közelítették meg ezt a kérdést. Ők azt tanítják,
hogy az emberi tudat egy folyamatosan becsapott állapotban van (hipnózis), amely állapot célja az, hogy az egyén
hiteles szereplőként vehessen részt a világ körforgásában,
azaz, hogy beleélhesse magát az emberi szerepbe. Bár két
gyökeresen eltérő megközelítésben vagy megfogalmazásban, mégis ugyanazt az igazságot fedezhetjük fel e két állításban. A lényegük azonos: a világ egy illúzió, amelyet
annyira vagyunk képesek manipulálni, amennyit Isten
megengedett nekünk ezzel kapcsolatosan azáltal, hogy
kompatibilitást adott az atomi világgal, hiszen mi magunk,
vagyis a testünk, amellyel a legtöbb ember azonosítja magát is atomokból épül fel. Így tudunk az Einstein által is
megfogalmazott illúzió szerves részeivé válni. Még az ezzel foglalkozó tudósok is elismerik, hogy az atom egy pozitív töltésű atommagból és az ekörül keringő negatív töltésű elektronokból áll, ezek között pedig tulajdonképpen a
semmi van, azaz semmi nincs. Azt mondják, hogy ebből a
valamiből épül fel az anyag. De a semmiből, hogyan lesz valami? Az energiából, hogyan lesz anyag? Sehogy. Einstein
ezt megállapítva jutott arra a meglátásra, hogy minden
anyagi valóság, – bár elég makacs, hiszen nagyon meggyőzően áll előttünk – nem más, mint illúzió. Egy olyan
komplexum, amelyet mi anyagi valóságnak érzékelünk, és
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amellyel testünk kölcsönhatásban áll. De tudatunk is képes
hatni az atomi világra, amely jelenség például az akaratmágia. Isten adott az embernek hatalmat arra, hogy az
„élettelen anyagot” manipulálva teremthessen ebben a világban. Az ember ezekből az anyagokból, amelyek ugye
ugyancsak (bizonyos frekvenciatartományon belül rezgésben lévő) atomokból állnak, készíthet olyan dolgokat, amelyeket először szellemi síkon megalkot, azaz elképzel, megtervez. Ezeket ezután kivitelezheti, ha akarja, materializálhatja tetszése szerint. De nagyon fontos kérdés, hogy
ezek a tárgyak, gépek, építmények, egyszóval minden, amelyet az ember képes megalkotni, mitől tartják meg azt a formát, amelyet az ember konstruált? Hiszen ezek is atomokból állnak, az atomokat pedig valamilyen rendező elv
vagy parancs alapján össze kell tartani, mégpedig egy nagyon határozott minta szerint. Nos, a kérdés tehát az, hogy
mi az a kényszerítő erő, amely parancsol az atomnak? Az
ember (szabad:) akarata talán? Fűzzük tovább ezt a dolgot!
Az élők is atomokból épülnek fel. Az egysejtűektől kezdve
az emberekig bezárólag. Ezeket mi tartja egyben? Mi határozza meg azt, hogy ezek az organizmusok egy végtelenül bonyolult struktúrát alkotva, működőképes, élő szervezetté váljanak és ezek után hosszan, ugyancsak
elképesztően bonyolult és összetett rendszerben működjenek, majd amikor a működési ciklusuk lejár, vagy valamely külső behatás következtében hirtelen akadályba ütközve megszűnik, akkor minek a hatására bomlik fel ez a
struktúra? Jó hosszú és izgalmas kérdés ez. Nos, a válasz viszont igen rövid és egyszerű: Isten akarata az erő, amely e
világban is mindent meghatározóan és mindenre érvényesen hat. Nem a természet akarata, hiszen a természet
nem önálló intelligencia, hanem csupán egy rendszer, ame25

lyet kis mértékben képesek vagyunk megfigyelni. Tehát az
Isten mindennek a motorja, az Ő akarata az, amely a teremtést, az ismert és az ismeretlen univerzumot egyben
tartja és működteti. Ez egy olyan leírhatatlanul hatalmas intelligencia, amelyre nekünk fogalmaink sincsenek. Írtam
már, csak próbálj meg atomokból összerakni egyetlen hangyát! Mit hangyát, csak legalább egyetlen működő egysejtűt! Hol vagyunk mi ettől? És ehhez képest, hogy el van
telve magával az emberi „tudomány”. Nevetséges... Ezt
soha, senki, sem ember, sem a sátán nem volt és nem lesz
képes megcselekedni. Ez Isten kizárólagos hatalmában van
és marad mindörökre. Még az emberhez képest valóban
rendkívül hatalmas és okos sátán is csak hozott anyagból
képes dolgozni. Így rontotta meg Isten teremtését, például
hibrid lényeket alkotva. Kutyulni, keverni-kavarni, manipulálni tud, teremteni azonban nem. Tudod, hogyan működik sátán itt a földön? Mintha egy tapasztalt pszichiátert
beültetnél egy ovis csoportba. Tíz perc múlva a gyerekek
akár ölnék is egymást, ha a pszichomókus úgy akarná. Sátán pedig úgy akarja. De térjünk vissza az eredeti szálhoz!
Mire kapott az ember felhatalmazást? Írtam már, hogy ez
a könyv visszanyúl egészen az alapokig. Első írásomban éltem egy hasonlattal, amelyben egy gyurmamezőként írtam
le a világunkat. Azt akartam érzékeltetni akkor, hogy tulajdonképpen minden és mindenki egy, ugyanahhoz tartozó és közös tőről fakadó entitás, csak az emberek esetében érkezik az ego, amely szándékosan elkülöníti,
leválasztja magát erről az egységről. Az állatok ezt nem teszik, a növények és a kövek sem. Ez csak és kizárólag az
emberre jellemző, minden más teremtmény egységben
van a teremtéssel így a Teremtővel, Istennel is. Ezt a gyurmamező hasonlatot most kicsit tovább gondolnám annyi26

ban, hogy ez a gyurmamező atomokból áll. Folyamatosan
rezgésben lévő, ám más és más frekvenciájú atomokból. Az
egyes teremtmény „hatalma”, azaz a rendszerhez való hozzáférése attól függ, hogy az Isten mekkora hozzáférést
adott neki. Ez abban nyilvánul meg, hogy milyen frekvenciatartományon belül képes kölcsönhatásba lépni a környezetével. Ehhez a kompetenciához kapcsolódik egy szellemi vezérlés is, amellyel ha bír az adott teremtmény, akkor
hatványozódik a rendszeren belüli hatékonysága. Hadd
mondjak erre egy egyszerű példát! Fizikai képességeiket, lehetőségeiket tekintve például egy csimpánz és egy ember
hasonló dolgok elvégzésére lenne képes. Ám, mivel az ember lényegesen magasabb szintű szellemi vezetés birtokában van, ezért képes mondjuk egy gulyáslevest elkészíteni,
míg a csimpánz erre képtelen. Pedig a fizikai adottságai tökéletesen alkalmassá tennék őt is erre. Így ad az Isten „x”
kompetenciát a rendszerben létezőknek. Elképesztő, hogy
minden egyes teremtménynek más és más szintűt. Még két
csimpánz sem egyforma képességgel bír. Két hangya, vagy
méh viszont már szinte igen. Minél primitívebb a létforma,
annál kisebb a különbség. Ebbe azonban most nem mélyednék tovább, a Luciferzumban és az Úton Istenhez című
írásaimban elolvashatod az ezzel kapcsolatos meglátásaimat, sőt, a frekvenciaelméletet is, bár ezt itt is taglalom a továbbiakban. Tehát az anyagi világ, egy atomokból felépülő
rendszer, amelyben függetlenül attól, hogy mi ezt hogyan
érzékeljük, minden mozgásban van, rezeg. Innen a jó ezoterikus és spiritiszta tanítások kedvenc „összerezgünk, vagy
nem rezgünk össze” megközelítése. A dologban az a legjobb, hogy teljesen igaz ez a megközelítés, csupán a körítés és az ehhez fűzött gigászi sallangtömeg az, amely megrontja és károssá teszi ezt a tudást. Sokszor írtam már ezt
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is. A sátán kedvenc fegyvere a megtévesztés, hiszen a hazugság atyja ő. Úgy csapja be az embereket, hogy az Isten
igazságait idézi, majd meghamisítja, elferdíti, eltorzítja azokat, amikor a delikvens már horogra akadt. A sátán minden
csapdájában az igazság egy kis szelete a csali. Ettől olyan hatékonyak ezek a csapdák.
Tehát minden, amely körülvesz bennünket, minden,
amit képesek vagyunk érzékelni, folyamatos mozgásban
van, mivel az ezeket alkotó atomok is folyamatosan mozognak. Rezegnek. Különböző frekvencián. Amely lassabban rezeg, azt keményebbnek, hidegebbnek érzékeljük. Jó
példa erre a víz. Ha a víz frekvenciája csökken, akkor
jéggé válik. Minél lassabban rezeg valami, annál halottabb,
bár valójában nem létezik halott anyag sem, mivel az atomok sosem szűnnek meg mozogni. A kő is mozog, rezeg,
csak mi érzékeljük egy statikus, halott anyagnak, mert a
mozgása kívül esik azon a tartományon, amelyet mi képesek vagyunk észlelni. Nem látjuk, így azt mondjuk: nem
mozog. Tehát minden létezőnek van egy frekvenciája,
amely csak rá jellemző. Ezek a létezők egymás számára
azért nem átjárhatóak, mert a frekvenciájuk kisebb-nagyobb mértékben eltér egymástól. Ha az ember fel tudná
venni például egy sziklafal frekvenciáját, simán átsétálhatna azon. (Persze nincs olyan, hogy a „sziklafal frekvenciája” hiszen az sem egységes, mint alább látni fogjuk.)
Egyes angyalok ezért képesek ebben a valóságban materializálódni, eltűnni, megjelenni, elképesztő sebességgel
cselekedni, mert képesek manipulálni az anyagi világ frekvenciáit. Ez persze Istentől kapott képesség és csak anynyiban rendelkeznek ezzel a képességgel, amennyi szükséges ahhoz, hogy a feladatukat elláthassák. Nekünk
28

azonban csodaszámba mennek ezek a képességek is. Képzeljük el Isten hatalmát, ha egy angyal ezt tudja adott
esetben! Isten a tervező, a tökéletes és maradéktalan hozzáféréssel bíró rendszergazda, totális hatalommal és hozzáféréssel mindenhez és mindenkihez. Minden létezőhöz.
Bármikor, bármit képes megtenni. Mégis betart bizonyos
szabályokat, tisztán és igazságosan cselekedve működteti
a rendszert, amelyet megalkotott. Ezért van, hogy ami
(aki) nem ilyen, nem kompatibilis a rendszerrel, az nem
maradhat meg benne. Előbb-utóbb el kell tüntetni belőle,
mert nem összeférhető azzal. Hogy ezek az anomáliák
miként alakulhattak ki ebben a teremtésben, az örök rejtély marad számomra. Ám a tényen, hogy kialakultak (sátán lázadása és ennek következményei) ez mit sem változtat. A mi szempontunkból lényeg az, hogy minden
létezőnek különböző a frekvenciája. Ez nagyon izgalmas
és leírhatatlanul monumentális dolog. Gondold el, hogy
minden egyes létezőnek más és más a frekvenciája molekuláris, és atomi szinten is, hiszen ha egyezőek lennének,
egymásba hullanának, összeolvadnának. Még egy szervezeten belül, két sejt sem lehet azonos frekvenciájú, mert
csak így képesek elkülönülni egymástól. Minden atom
más frekvenciával bír. Számunkra érzékelhetetlen és felfoghatatlanul kicsik ezek a különbségek, mégis különbözőek. Képzeld el ezt „csak” az ismert világegyetem minden
egyes atomjára! Felfoghatatlan. És mi van azzal, amiről fogalmunk sincs? Nos, így viszonyul az ember az Istenhez.
És Isten szereti az embert. Na, ez a csoda! Képzeld el,
hogy az ember milyen összetett lény az összes sejtjével, a
szervezetével, a benne végbemenő „fizikai” és szellemi folyamatokkal, és egy ember mennyi, mekkora egység csak
az ismert világegyetemhez képest? És Isten mindezt atomi
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szinten uralja és irányítja. Döbbenet. Nos, mielőtt végleg
elvesznék e feldolgozhatatlan távlatokban, térjünk vissza
hozzánk, emberekhez! Van itt is elég álmélkodni való. Az
ember „működésének” megértéséhez hasonlatként képzelj
el egy számítógépet, amely ugye áll egy hardverből
(alkatrészek, alaplap, winchester, porcesszor, stb., – test,
szervek) és egy szoftveres részből (operációs rendszer,
programok, alkalmazások- lélek). Isten az, aki ehhez a
rendszerhez tökéletesen hozzáfér, vagy hozzáférést adhat
Neki tetsző entitásoknak. Ezek lehetnek a különböző jogosultsággal rendelkező, mondjuk al-rendszergazdák (szellem). Az angyalok látják el ezeket a feladatokat, ám vannak gonosz szándékú szellemek is. Nem a lepedőben
huhogó lánccsörgetős verziókra gondolok itt. Ha Isten
választottja vagy, akkor pozitív szellemi vezetést kapsz, ha
nem, akkor negatívat. Ez az, ami determinált meglátásom
szerint minden ember földi sorsa esetében. Isten dönti el,
hogy mi lesz veled, nem te. (Szellemi Izráel, Backstage) Ez
a számítógép tehát képes egy határozott teljesítményre attól függően, hogy a hardver és szoftverállománya mire teszi képessé. Ez az alapbeállítás. Ezzel érkezünk meg ide a
földi életünkbe. Ez mindenkinél más, ám (Isten szándéka
szerint) módosítható. Negatív és pozitív irányban is. Ha
például a processzort feltuningolják, gyorsabban lesz képes elvégezni bizonyos feladatokat. Ha több memóriát
tesznek bele, megint csak nő bizonyos jellegű kapacitása
a rendszernek. Ez a hardverre vonatkozó potenciál, de
van szoftveres tuning (fejlesztési) lehetőség is. Meglátásom
szerint Isten a kettőt egyszerre alkalmazza azoknál, akik az
Ő gyermekei, azaz azoknál, akik Őt választották. Másmás arányban és sokszor eltérő módszerekkel, de mindenkinél a leghatékonyabb módon.
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„de kinek kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől,
egynek így, másnak pedig úgy.”
Az én saját ez irányú tapasztalatom mondhatom egyszerűen lenyűgöző élmény volt. Vajon miért éltem át ezeket, ha nem azért, hogy Isten megértesse velem a dolog
működését? Mert nyilván tudta, hogy nem fog hagyni
nyugodni a dolog és mindenáron meg akarom majd érteni
a velem történteket. Amelyeket pedig közre fogok adni, miután megértettem őket. (Tudod, Isten tanít és nem elvarázsol!) Nem akarom sorra venni újra tételesen ezeket az
élményeket, de röviden mégis kitérek erre, hogy demonstrálhassam a csodát, mert ez maga volt a csoda valóban.
Azonban mielőtt belevágnék e dologba, itt is muszáj megállnom egy percre, hiszen ami alább következik, az tulajdonképpen magyarázat mindarra a következtetésre,
amelyre sokakkal ellentétben én jutottam. Arra is választ ad
ez a történet, illetve tapasztalatvihar, hogy én miért ezekre,
rengetegen mások pedig miért nem ezekre a következtetésekre jutottak. Sokat gondolkodtam ezen, pedig a megoldás pofonegyszerű, mint általában. Az a helyzet, hogy aki
relatíve lassan, évek, sok esetben évtizedek alatt fordul oda
Istenhez, az fokról-fokra, lassan éli át ezeket az élményeket,
tapasztalásokat, amelyeket én nagyon rövid idő alatt éltem
át. Aki így halad, az úgy éli meg a dolgot, hogy folyamatosan mérlegel, dönt majd továbblép, ismét mérlegel, dönt és
így tovább. Ez a folyamat kétségkívül úgy hat, mintha az
ember hozná meg a döntéseket, pedig esetükben sem így
van ez, csak nem veszik észre, mivel annyira lassú a folyamat. Nálam nem lehetett nem észrevenni, mert jómagam,
legalábbis ami a tudatosságom illeti, gyakorlatilag csak
kullogtam az események után, és nem győztem kapkodni
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a fejem. Szó sem lehetett arról, hogy elhitessem magammal,
hogy én bármiben is döntöttem volna. Ordított a felismerés, hogy a döntések a fejem felett születtek és születnek.
Nos, hát ennyit elöljáróban, most pedig nézzük a tényeket!
Életem derekán jártam már, amikor hirtelen, nem egyik
pillanatról a másikra, de alig néhány hét leforgása alatt
szinte tökéletes jellemváltozáson mentem keresztül. Ez döbbenetes eredményeket produkált az életemben. A feleségem
nem is tudta feldolgozni a történteket. Azt mondta, hogy
megszállott lettem. Megszállt egy (szerinte) negatív erő. Hiszen türelmes lettem, figyelmes, kedves, előzékeny, képtelenséggé vált velem vitatkozni, veszekedni, az utcán kivettem egy ismeretlen idős asszony kezéből a cekkert, amit alig
bírt cipelni és hazakísértem őt, a koldusoknak állandóan
enni-innivalót vettem, egyszóval csupa ilyen „negatív és
bosszantó” változás lett rajtam úrrá hirtelen. De nézzük
sorjában! Először is azt tapasztaltam, hogy megváltozik az
ízlésem. Mind az étkezési szokásaim (rá sem bírtam nézni
a húsra), mind az érdeklődési köröm tekintetében. Ami
addig életem sarokköve volt, a hobbim, egyik napról a másikra tökéletesen hidegen hagyott, sőt, az azzal kapcsolatos
képességeim is erősen megcsappantak. Olyan dolgok keltették fel az érdeklődésem, amelyek azelőtt eszembe sem jutottak. Olyan fizikai állapotba kerültem, hogy – bátran ki
merem jelenteni – a legdurvább fertőző betegség sem fogott
volna rajtam. Ezt nagyon komolyan mondom! Olyan vitalitásom volt, hogy szó szerint azt éreztem, a puskagolyó is
lepattanna rólam. Megláttam az emberek körül egy fénylő
energiamezőt, láttam ezt a tárgyak körül is, de azok kissé eltértek az emberek körül látott jelenségtől. Nem az aura volt
ez, hanem valami más. Időnként az is előfordult, hogy át32

láttam „máshova”, ahogyan akkor ezt megfogalmaztam.
Csak néztem ki a fejemből tökéletesen ellazult állapotban,
és egyszer csak más tűnt fel, mint aminek ott kellett volna
lennie, vagy mint ami addig ott volt. Egészen döbbenetes
volt, de hihetetlenül élveztem a dolgot. Azután eltűnt a fájdalomérzetem. Ez is egy egészen elképesztő élmény. Volt egy
kisebb fogászati operációm érzéstelenítés nélkül. Én mondtam, hogy nyugodtan csinálja így, nem kell összeszurkálni.
A doki ráállt azzal, hogy majd menet közben érzéstelenít, ha
szükséges. Nem lett rá szükség. Csupán valami tompa matatást éreztem végig. Az doki azt mondta, hogy fakír vagyok.
Máskor majdnem letört egy lábujjam, nem el, hanem le, elég
nagy különbség, ennek ellenére éppen csak, hogy érzékeltem a dolgot. Nem a fájdalmat észleltem, hanem azt, hogy
valamiben elakadt a lábam, nem tudok lépni. Lenéztem és
valami ilyet reagáltam: „a manóba”. Nem, hogy nem beszéltem ocsmányságokat, nem káromkodtam, de még
eszembe sem jutott ilyesmi. Nem kellett odafigyelnem erre,
mert egyszerűen nem volt mit kontrollálni. Ide kívánkozik
egy rendkívül fontos további megfigyelés, illetve tapasztalat is: Nem csak a fájdalomérzetem tűnt el ebben az időszakban, hanem egyéb testi vonatkozású érzések is, de például az ízérzékelésem finomabb lett. E fizikai téren
megnyilvánuló változásokat jellem és természetbeli, mentális változások kísérték. Elképesztően nyugodt, türelmes és
kiegyensúlyozott lettem. Minden agresszivitás, önzés, hisztéria, nyavalygás nyomtalanul eltűnt belőlem. Hihetetlenül
jól éreztem magam. Az egész világot megöleltem volna legszívesebben, majdnem szétvetett a szeretet. Később megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy semmilyen sötét ruhát nem
bírok elviselni magamon. Bár ez is elmúlt azóta, de például
éjszaka aludni ma is kizárólag csak fehérben tudok. Elké33

pesztő arra gondolni, hogy hogyan értheti meg tökéletesen,
valódi mélységében például a következő igét az, akinek ehhez hasonló tapasztalásban sosem volt része. „Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák;” A fehér ruha több helyen is említésre kerül az igében, de a legtöbben, csupán
mint szimbólumként tekintenek rá. Ám, mint az én esetem
is bizonyítja, ennél sokkal mélyebb tartalom bújik meg az
egyébként egyszerűnek és könnyen értelmezhetőnek vélt fogalom mögött. Van egy frekvencia, amely mást nem bír elviselni. És van olyan is, amely még ezt sem. Swedenborg
mennyleírásában azok viselnek fehér ruhákat, akik bár a
mennyben, de Istentől (frekvenciában) a legtávolabb vannak. Akik a legközelebb vannak Hozzá, azok ruhátlanok. Ne
tévesszen ez meg bennünket, ezt nem úgy kell elképzelni,
mint egy nudista telepet, ahol egytől százévesig szédeleg a
sok pucér egyed, – nagyííí, játszhatok a ciciddel? Igen kicsim, csak ne vidd messzire – ez valami teljesen más. Egyrészt a legbelső mennyben nincs nemiség, másrészt a lények
olyan magas frekvencián léteznek, hogy nincs semmi, ami
képes lenne megmaradni rajtuk. Isten szeretete táplálja
őket és azt is sugározzák vissza. Ha belegondolsz, még
Ádám és Éva is teljesen ruhátlanok voltak a maguk tökéletességében, így vélhetően tisztábbak, magasabb frekvenciájúak is, mint azok, akik a mennyben fehér ruhát viselnek.
Nos, az ilyen jellegű ismeretek átélés nélkül egyszerűen
nem ismerhetőek meg az ember számára. Még így sem,
hogy én elmondtam, hiszen ez is csupán egy közvetett információ az olvasó számára, nem pedig tapasztalati, ami pedig a leginkább hatékony lenne a tanítás szempontjából. Ha
valaki elmeséli neked, hogy pofára esni rossz dolog, vagy elhiszed, vagy nem, de ha megtapasztalod, akkor tudni fogod,
hogy valóban az.
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Egyszerűen leírhatatlan tehát az az állapot, amelyben
voltam akkor. Csak másokkal foglalkoztam, a feleségemet
majdnem megőrjítette ez az általa túlzottnak tartott figyelmesség. A kislányom persze nagyon élvezte. Volt egy
döbbenetes álmom is. Egy a környékünkön lakó, ismert közéleti személlyel (középkorú hölgy az illető) kapcsolatban.
Egyébként rendszeresen összefutottam vele a környékbeli
bevásárló helyeken például, de ez most nem fontos. A lényeg az, hogy e hölgyről köztudomású, hogy nem teljesen
egészséges, azt is pontosan tudja mindenki, hogy mi az
egészségügyi problémája, hiszen sosem csinált ebből titkot
sőt, inkább minden eszközzel igyekszik segíteni a sorstársait, felhasználva ismertségét és kapcsolatait. Tehát egy éjjel döbbenetes pontossággal és részletességgel „átadott” álmot kaptam, amelyben pontosan bemutatták nekem,
hogyan tudnám meggyógyítani ezt az embert. Amikor felébredtem, mindenre teljesen tisztán és tökéletesen, borotvaéles pontossággal emlékeztem annak ellenére, hogy
egyébként semmiféle gyógyító tevékenységhez nem konyítok és nem is érdekelt soha különösebben ez a téma. Ettől függetlenül teljes szívemből tudtam, hogy a dolog működne abban az állapotomban, amelyben akkor voltam.
Egyébként frekvencia alapú gyógyításról (reiki) lett volna
szó. Éreztem, hogy a dolog ezer sebből vérzik, de nem hagyott nyugodni a téma, mire végül előhozakodtam a feleségemnek a történettel. Nos, gondolhatod hogyan fogadta...
Volt minden, csak gyógyító nem :) Hát így futott zátonyra
bimbózó orvosi karrierem, bár tudtam, hogy miután csökkent a frekvenciám, már nem működött volna a dolog, arról nem is beszélve, hogy később egyáltalán nem is éreztem
már feladatomnak ezt a tevékenységet, éppen úgy, ahogyan
azelőtt sem. Hozzá kell tennem még ehhez a történethez és
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egyáltalán, ennek az időszaknak a történéseihez, hogy így
visszagondolva nem nagyon lep meg a feleségem reakciója.
Az ő szempontjából valóban „kifordultam önmagamból”, ő
ezt így élte meg hiszen nem élhette át ugyanazokat az élményeket, amelyeket akkor én átéltem. Elszomorító dolog
ez, de teljesen érthető. Igazi lelki társ kell ahhoz, hogy egy
ilyen helyzetet megfelelő módon legyen képes kezelni.
Tehát frekvenciám a plafonon volt ebben az időszakban,
ám ez az állapot magával hozott egy idézőjelben negatív
fejleményt is: a világ, a hétköznapi élet és dolgok tökéletesen hidegen hagytak. Annyira nem érdekelt semmi, ami a
világhoz kapcsolódott, hogy az szinte veszélyessé vált. Százszázalékosan a szellemi dolgok és Isten felé fordultam.
Csak az ilyen jellegű dolgok foglalkoztattak. Ez az állapot
azonban nem tartott (nem tarthatott) sokáig. Szépen lassan, fokozatosan, mintha egy potmétert csavargatna bennem Isten, kiestem ebből az állapotból. Először hirtelen feltekerte bennem, utána lassan, fokról-fokra vissza, bár hála
Neki, addig nem engedett már vissza, ahonnan kiemelt. Ha
egy hasonlattal kellene élnem úgy írnám ezt le, hogy mondjuk egy skálán, amelyen nullától százig vannak fél fokonként a beosztások, Isten ötről feltekert volna hirtelen kilencre, majd innen tízre, és végül szépen, fél fokonként
vissza hét és félre. Iszonyatos csalódásként éltem meg ezt
az időszakot. Nem értettem, hogy miért történik a dolog.
Hiszen azt reméltem, hogy ez a hihetetlen és elképesztő
(magas frekvenciájú) állapotom, csak még inkább fokozódni fog. Ma már belátom, hogy ez itt a földi létben nem
egy hosszan fenntartható állapot, hiszen ebben az állapotban az ember elveszíti a kompatibilitását e világgal. Nehéz
felismerés volt ez.
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Végül tehát nem tehettem mást, elfogadtam a helyzetet,
de nagyon elszomorított, hogy elveszítettem azt a csodát.
Képzeld el, amikor a rút kiskacsa egyszer csak hattyúként
ébred. Ez a hattyú-állapot eltart egy ideig, majd elkezd viszszaváltozni rút kiskacsává. Ezt éltem át és nem tehettem
semmit ellene. Végül, amikor ismét megszoktam, hogy -bár
talán már nem annyira rút, mint eredetileg – de mégiscsak
kiskacsa vagyok, akkor megkaptam a magyarázatot is. Megértettem, hogy ha abban az állapotban maradok, akkor ez
a világ kivet magából. Felzabált volna. Megértettem, hogy az
az állapot volt az, amikor az egot leválasztotta rólam Isten.
Akkor voltam valóban én magam. Ezután lettem képes felismerni az ego manipulációit, hiszen pontosan emlékeztem
arra, milyen volt nélküle. Minden esetben pontosan meg
tudtam határozni, mi az ego terve, hogyan akar megvezetni.
A kontroll persze, ahogyan csökkent a frekvenciám, egyre
nagyobb erőfeszítést igényelt, de működött. Egom azt már
soha többé nem tudta elérni, hogy azonosítsam vele önmagam. Örökre lelepleződött. Már csak az volt a dolgom,
hogy folyamatosan résen legyek vele kapcsolatban. De ez a
csodálatos és lenyűgöző élményekkel teli tapasztalat nem
múlhatott el nyomtalanul. Rengeteget gondolkodtam az élményeimen, azokon a dolgokon, amelyeket a lehető legközelebbről és legmélyebben sikerült megtapasztalnom, és
egyre több felismerésre jutottam e gondolatok által. A csalódottság lassan átadta a helyét a hálának. Rájöttem, hogy
olyan ajándékot kaptam ismét, amelyet csak kevesen,
amennyire én tudom. Félre kellett tennem a kétségeim és
tudomásul kellett vennem, hogy ha tetszik, ha nem, ez és ez
az igazság. Tetszett. Ám, a megértésben sok esetben lényegesen lassabban haladtam, mint szerettem volna. Leírtam
már ezt az élményem is máshol, de ide is kívánkozik, hogy
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rendszeresen éreztem, amint „matatnak” a fejemben. Az
agyam egyes területei ilyenkor nagyon kellemesen „bizseregtek”, nem tudok erre jobb kifejezést. Ezt „áthúrozásnak”
neveztem el vagy inkább ezt a választ kaptam arra a kérdésemre, hogy ilyenkor mi történik velem, bennem. Nyilván vannak, akik ettől frászt kapnának, de ha Istenre bíztad
magad, teljesen és tökéletesen átadtad a volánt Neki, akkor
elmúlik félelem. Csak a bizalom marad. Hiszen ha Isten becsap, akkor tényleg nincs értelme sem élni, sem semmi
egyébnek. De Isten az, Ő egyedül, akiben tökéletesen megbízhat az, aki teljes szívéből Felé fordul és átadja Neki a
gyeplőt. Persze később rá kellett döbbennem arra is, hogy
ez a cselekedet, nem azért következett be, mert én olyan bölcsen felismertem ennek a szükségszerűségét, hanem azért,
mert Isten ezt akarta. Na nem, mintha nem örültem volna
ennek, sőt! Végtelenül hálásan fogadtam ezt a felismerést, de
ezzel egyidejűleg azt is be kellett ismernem, hogy sokkal kevesebb vagyok annál, mint amit eredetileg feltételeztem
magamról. Fel kellett ismernem azt a tényt, hogy olyan erő
vagy erők „játékszere” vagyok, amelyekre nem, hogy befolyásom nincs, de fel sem foghatom a hatalmukat. Be kellett
látnom, hogy akkor és azt tesz velem ez az erő, amikor, ahol,
és amit akar. Nos, itt az ego már nem nagyon rúghat labdába. Ez az ego által igen kedvelt „én majd jobban tudom”,
„majd én megmondom”, „majd én megoldom”, majd én
megmutatom” jellegű hozzáállás itt már annyi sebből vérzett, hogy végleg ki kellett dobnom a kukába.
„Ha a seregeknek Ura valami keveset meg nem hagyott
volna bennünk, úgy jártunk volna mint Sodoma, és
Gomorához volnánk hasonlók.”
Rá kellett döbbennem, el kellett fogadnom, hogy teljes
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mértékben és tökéletesen Isten kezében vagyunk. Nem csak
valamennyire, nem csak annyira, amennyire mi akarjuk,
ahogyan azt sokan, túl sokan hiszik és állítják manapság, hanem teljesen és tökéletesen, mi több: feltételek nélkül. Úgy
sejtem, hiszem, hogy kevesen élték át azokat az élményeket,
vagy azoknak megfelelően mély tapasztalásokat, mint amelyekben nekem részem volt, így megértem, hogy egyrészt az
emberek nagy többsége ezeket vagy hazugságnak gondolja,
vagy ha hinne is nekem, nem tudja valós mélységében átérezni. Nem is lehet. Ezt át kell élni ahhoz, hogy pontosan,
tökéletesen megértsd. Neked, kedves olvasóm csupán annyit
tudok javasolni ezzel kapcsolatban, hogy próbáld meg ezeket az információkat úgy fogadni, tedd fel magadnak a kérdést, hogy mi van akkor, ha ez szóról szóra igaz? Ha el tudod ezt képzelni, akkor el fogod tudni fogadni állításaim
igazságát és megértheted miként jutottam ezen igazságaim
birtokába. Hiszem, hogy minden egyes ember, akit Isten
életre szán, megkapja a szükséges tanításokat, amelyek megalapozzák benne a valódi hitet, tudássá, bizonysággá emelik
azt benne. Mindenki megkapja, de nem egyformán. Ahogyan Pál is megfogalmazta ezt több ízben is:
„kinek kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől,
egynek így, másnak pedig úgy.”
„Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok
azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai;”
„A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de
ugyanaz a Szellem.”
Én tehát úgy „sáfárkodok azzal”, hogy igyekszem neked
a lehető legpontosabban továbbadni mind a történteket,
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mind az ezekkel kapcsolatos tapasztalataimat, meglátásaimat. De mi köze mindennek a frekvenciához? Csupán
annyi, hogy ez a kulcsa mindennek, ami létezik. Így áll öszsze a világ. Maga a szeretet sem más, mint egy nagyon magas frekvencia. Gondold csak el! Az igazi szeretet mindent
képes felülírni, legyőzni. Nincs annál magasabb rendű érzelem. Csak fokozatai vannak. Azt látom, hogy sok ember
nem is képes pontosan definiálni ezt a fogalmat. De tényleg. Az jut eszükbe, hogy szeretem ezt, szeretem azt, szeretek inni-enni, szexelni, szórakozni, stb. Van a következő
szint, ahol már felbukkan a valódi szeretet. Szeretem a
családom, a gyermekem, a kedvenc háziállatom, stb. De ez
még mindig egy másik dimenzió. Az emberi világban a szerelem áll ahhoz a legközelebb, amit ez a fogalom valójában
takar. Az igazi szerelem már kezdi alulról karcolgatni e fogalom lényegét. Ám az Isten szeretete az valami olyan,
mindent elsöprő és leírhatatlanul gigászi, tiszta energia, ami
szó szerint elégetne mindent, ha telibe kapná. Ez a világ
nem képes befogadni ekkora energiát. Az atomrobbanás
ehhez képest egy tortagyertya. Az Isten kénytelen alaposan
szűrni is, nehogy elpusztítsa teremtményeit ezzel a gigászi
energiával. A Bibliában van erről szó.
„És lőn, a mikor Mózes a Sinai hegyről leszálla, (a Mózes
kezében vala a bizonyság két táblája, mikor a hegyről
leszálla) Mózes nem tudta, hogy az ő orczájának bőre
sugárzik, mivelhogy Ővele szólott. És a mint Áron és Izráel
minden fiai meglátták Mózest, hogy az ő orczájának bőre
sugárzik: féltek közelíteni hozzá.”
Néhányan megpróbálták persze nukleáris fertőzésnek
beállítani ezeket az eseteket. Hogy az Isten egy ufo volt, aki
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atomot használt. Igaz, maga Mózes ezután még majd fél évszázadot élt. Biztos jó szívós szervezettel bírt. Mondják,
hogy Isten atomcsapással sújtotta például Sodomát és Gomorát is. Szánalmas. Persze mit várhat az ember egy olyan
elemzőtől, aki vak és süket. Sokszor eszembe jutottak olyan
emberek az igen magas frekvenciájú állapotom kapcsán,
akik akár a középkorban, akár később, súlyos járványok
idején betegeket ápoltak, és ők maguk nem betegedtek
meg. Nos, át kellett élnem ezt az állapotot ahhoz, hogy megértsem, miként működik ez a dolog. Frekvencia. A fertőzés
hordozója (vírus, baktérium) egyszerűen nem kompatibilis a megtámadni kívánt alannyal. Az alany frekvenciája kívül esik azon a spektrumon, frekvenciatartományon, amelyen belül a támadó hatni képes, hiszen ezek a kórokozók
az átlagemberek frekvenciatartományára vannak hangolva,
optimalizálva. Azt most hagyjuk, hogy ki által. Magyarul a
fertőzést hordozó nem talál fogást az alanyon. Az alany rezisztens lesz a kórokozóval szemben. Minden természetes
rezisztencia ezen az elven (frekvencia) működik. Van egy
frekvencia (szeretet-állapot) ahol minden lepattan rólad
szó szerint, ami alantas. Nem képes „lehúzni” semmi. Ha
ebben az állapotban vagy, akkor az immunrendszered is
olyan magas szinten működik, hogy egyszerűen semmi
nem tud megfertőzni. De ez tudati szinten is megnyilvánul.
Nem, hogy nem félsz, tartasz mondjuk a fertőzéstől, de
eszedbe sem jut! Tudod, a félelem gyilkos dolog. Olyan negatív erő, amely mértékével egyenes arányban csökkenti a
frekvenciádat. Nagyon szemléletesen modellezi le ennek az
állapotnak a fizikai megnyilvánulását a „megdermed, kővé
válik a rémülettől” jelenség. Ugye, minél alacsonyabb a
frekvencia, annál lassabban rezeg, annál „halottabb”, merevebb az adott tárgy, élőlény vagy ember. Visszatérve az én
41

akkori állapotomhoz, meg vagyok róla győződve, hogy ha
mégis valamilyen „fizikai” sérülés ért volna” (ahogyan
egyébként a lábujjam esetében történhetett volna) akkor
hihetetlenül gyors regenerálódás, gyógyulás következett
volna be, de amint az én esetem is mutatja, meg sem tudsz
sérülni. Nem vicc, egyfajta szuperemberré válsz egy ilyen
állapotban. Azonban azt mindenképpen tudomásul kell
venni ezzel kapcsolatban, hogy ebbe az állapotba te magadtól sosem juthatsz el, mint azt a rengeteg ezoterikus önfejlesztő tréning, tanítás ígéri, sugallja. Soha! Dolgozhatsz
magadon amennyit akarsz, meditálhatsz, tisztulhatsz mind
testileg, mind mentálisan, ehetsz, amit akarsz, szívhatszszúrhatsz, amit akarsz, még ha kémiai szerekhez folyamodsz, akkor is csak illúzió lesz az, amit elérhetsz így, és bizonyos, hogy ebben az esetben igen súlyos árat fogsz fizetni
a próbálkozásodért. Mint feljebb is írtam, valóban működik egy szintig a gonosz által támogatott, önfejlesztő jellegű
frekvenciaemelés is. Ez egy alacsonyabb szintű (fekete)
mágia. Ezért lehetséges a sérülés nélküli parázson járás például és a hasonló kisebb „csodák”, amelyek teljes hitre vezetik hamis tanaikban az ezeket átélő embereket. Persze
mondhatod, hogy az az igazság és én állítok ostobaságot,
ezt mindenki maga, szellemi vezetéséhez igazodva fogja
helyre tenni magában. Én tehát azt állítom, hogy kizárólag
Isten (vagy az Ő felhatalmazottja, nevezheted például védőangyalnak) az, aki ezt a frekvencia-potmétert hatékonyan és „legálisan” felcsavarhatja benned. Ha akarja. Minél
magasabb a frekvenciád, annál közelebb leszel Istenhez, de
a frekvenciád mértékét Isten dönti el. Az én legmagasabb
frekvenciájú állapotom volt a határmezsgyéje annak a
szintnek, amely felett például a harmadik szem már „magától” aktiválódik. Én ezt úgy éltem meg, hogy időnként át42

láttam máshova. Nem tudom ezt jobban leírni. Megláttam
olyan dolgokat, amelyek nem ehhez a világhoz tartoztak.
Bár ez a képességem igen jelentős mértékben csökkent,
mégis, időnként érnek ma is meglepetések. Most megosztok veled egy olyan tapasztalatot, amelyet eddig soha, sehol nem tettem közzé. Ami azt illeti, most kissé zavarban
is vagyok, hiszen egyfajta szintézist kell kialakítanom magamban (Isten segítségével sikerülhet is:), amelyben a biblikus és a Bibliában nehezen felfedezhető tapasztalataimat
kell közös nevezőre hoznom. Elég negatív tapasztalatom az,
hogy az emberek fejében körülbelül annyi a flexibilitás,
mint egy üvegpohárban. Ezt a nyitottság hiányával magyarázom. Szigorú csősz az ego, ha az vezet, akkor, ami neki
nem kóser, azt hamar kiebrudalja a látókörödből. Tehát
azok az emberek, akik ezoterikusak, ateisták, nem igazán
szívlelik általában a biblikus dolgokat, míg azok, akik a Bibliát tartják az egyetlen igaz és hiteles forrásnak, (amely
egyébként tökéletesen helyes meglátás) zsigerből elvetnek
minden olyan egyéb meglátást, amelyet a Biblia egyértelműen felismerhetően nem tárgyal azt állítva, hogy minden,
ami nem biblikus, csupán hiábavaló és ostoba emberi okoskodás. Én ez utóbbi táborhoz állok közelebb, de bírok azzal a nyitottsággal, amely szükséges ahhoz, hogy érdeklődéssel forduljak azok felé a tapasztalásaim felé, amelyeket
Isten kegyelméből és jóváhagyásával átéltem. Volt, aki ezt
az érdeklődést „spirituális romlottságként” fogalmazta meg,
én inkább kegyelmi ajándéknak fogom fel. Tehát van két főcsoportra osztható tábor, és mint feljebb írtam, e két tábor
között egyre szűkül az átjárhatóság. Én úgy vélem, hogy
amennyiben ez a hozzám lélekben lényegesen közelebb
álló, a Bibliát, Isten szavát kívánó tábor egy tagja részesülne
ugyanazokban az élményekben, amelyekben nekem ré43

szem volt, éppen azokra a meggyőződésekre jutna, mint
amelyekre én is jutottam. Nincs kétségem afelől sem, hogy
amennyiben ezeket nem éltem volna át, magam is hozzájuk hasonlóan vélekednék ezekről a dolgokról. Ám így
nem tehetek egyebet, mint megalkotom azt a szintézist,
amelyet az ismereteim, az élményeim és az Isten által való
tanításom szükségszerűen és megkerülhetetlenül kikövetel magának. Erre gondolva írtam jelen könyvem elején,
hogy „kezd kikristályosodni bennem egy komplex kép a világról, az emberről, ezek egymásra gyakorolt kölcsönhatásáról, a világ és az ember „működéséről”. Azt látom, hiszem és tartom, hogy az a fajta merevség, amely megfigyelhető e két tábor hívei között oka annak az egyre
inkább elmélyülő ellenségeskedésnek, megvetésnek, elutasításnak, amely jól megfigyelhető sötét fellegeket hajt e
két tábor egyébként közös világának egére. Ez is a sátán
műve, hiszen az „oszd meg és uralkodj” római stratégia tőle
származik. Ebben a jelenségben is tetten érhető ez a szándék. Ha pedig ismerjük a stratégia természetét, azonosíthatjuk általa a stratégát is. Ha sátáni a módszer, akkor sátán a végrehajtó. Az én dolgom tehát – egyre inkább ez
látszik számomra járható útnak, itt lehetek hasznos –, hogy
e két tábor között megpróbálok egy igen szűkös és talán sokak számára nem vállalható, de némelyek számára mégis
talán életmentő, ám szigorúan egyirányú átjárót, keskeny
kis szorost biztosítani. Hiszen én voltam már mindkét táborban, ismerem az ott élőket. Tudom, hogy ahonnan én
is érkeztem ott vannak még mások is, akik hajlandóak
lennének fontolóra venni jelen táborom lakóinak meglátásait, de átjáró hiányában nem áll módjukban megpróbálni ezt a lehetőséget. Én ebben szeretnék segítséget nyújtani. E szándékom tehát egyfajta idegenvezetői státuszként
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fogom fel, egyfajta missziós tevékenységként, amellyel az általam már elhagyott tábor lakóit megpróbálom elvezetni
abba a táborba, amelybe magam is megérkeztem, és amely
tanításait megismerve ráismertem azokra a veszélyekre,
amelyek a kiindulási pontomon lévő tábor lakóit fenyegetik. Tévedések elkerülése végett, vagy inkább a pontos
megfogalmazás céljából rögzíteném tehát, hogy visszavezetni senkit sem szándékozom, szerintem nem is lehetséges, hiszen itt a létező legnagyobb erő működik, azaz maga
Isten. Az elhagyott tábor erejét pedig ezzel az erővel le lehet győzni és egyeseket átvezeti ide, a mi térfelünkre. Ezt
látom tehát reális célnak, Isten segítségével és szándékának
megfelelően megvalósítható feladatomnak. Erről most enynyit. Feljebb azt ígértem, hogy megosztok veled egy olyan
jellegű élményt, illetve tapasztalatot, amelyet még soha
nem osztottam meg nyilvánosan, pedig több ízben is volt
részem benne. Nézzük, tehát miről van szó!
Szóba hoztam már az úgynevezett harmadik szemmel
való látás képességét. Nem egyértelműen biblikus téma, hiszen ebben a megfogalmazásban egyetlen helyen sem szerepel az igében, én mégis úgy gondolom, hogy vannak
konkrét példák arra a Bibliában, amikor Isten megnyitotta
egy-egy ember harmadik szemét olyan látást biztosítva
ezzel az adott személynek, amely hozzásegítette a fizikai világ számára nem érzékelhető, ám annál inkább valós dolgok meglátásához őt. Talán az egyik leginkább szemléletes
példa erre Elizeus próféta szolgájának esete, amikor a „Siria beli” király el akarja őket fogatni Dótán városánál.
„ Akkor lovakat, szekereket és nagy sereget külde oda, a kik
elmenének éjjel, és körülvevék a várost. Felkelvén pedig
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jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiméne, és ímé
seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek.
És monda néki az ő szolgája: Jaj, jaj, édes uram! mit
cselekedjünk? Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, a kik
velünk vannak, mint a kik ő velök. És imádkozott Elizeus
és monda: Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd
lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé
a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus
körül.”
Itt ugye Elizeus eleve (mint Isten embere, prófétája) egy
magasabb frekvenciájú (emelkedettebb), Isten-közelibb állapotban volt alaphelyzetből, mint a szolga, tehát látott és
érzékelt olyan dolgokat, amelyeket az átlagember nem. Ez
az Isten által előidézett, magasabb frekvencián való létezés
tette őt alkalmassá a prófétai szerepre. Ezt az állapotot keresik, kívánják elérni és megtapasztalni minél magasabb
szinten az ezoterikus iskolák, a keleti vallások és a különféle mágiával operáló csoportok, szekták hívei. Némelyeknek ez viszonylag magas szinten sikerül is, mely „teljesítmény” hatására, környezetüket lenyűgözve gurukká,
mesterekké, csodált tanítókká válnak. Megtanítják környezetüknek az önfejlesztés útját, amelyet természetesen
negatív erők segítenek, indirekt módon ártva ezzel az ezekben a tanokban hívő lelkeknek. Hiszen ezek azt hiszik (én
is ezt hittem), hogy jó úton járnak, hiszen sikeresek vagy
látják azt, hogy akit követnek az sikeres. Halad, fejlődik,
egyre tisztul és emelkedik, mi lehet ebben a rossz? – kérdezik. Ám innen már egyenes (széles) út, valóságos sztráda
vezet ahhoz a ponthoz, ahonnan ezeket az embereket már
nem lehet visszafordítani, hitüktől eltántorítani. Isten beavatkozhatna esetükben is, de a legtöbb esetben ezt nem te46

szi meg. Hagyja őket ezen a széles úton, a tömegben elvegyülve haladni, miközben ezek az emberek útjukkal, nézeteikkel és úgy általában önmagukkal igen megelégedetten, vélt sikereiktől megrészegülten tántorognak vakon
végzetük felé.
Nem jut eszükbe egyszer sem az a nyilvánvaló igazság,
hogy például, amit Buddha megfogalmazott, az önfejlesztés, az, hogy „a megváltottban magában rejlik a megváltás”
nem más, mint a legnagyobb magány útja. A sehova sem
tartozás iskolapéldája, valamint az élet értelmetlenségének és céltalanságának a tökéletes megvalósítása. Mert milyen végcél az, hogy szenvedéssel teli életek ezreinek leélése
után tökéletesen identitás nélkülivé válva megsemmisüljön
valaki azzal, hogy elmerül a nirvánában? Hát, ami engem
illet köszönöm, de ebből nem kérnék.
Jómagam tehát ezt a fenti bibliai, és az ehhez hasonló
eseteket frekvenciaemeléssel magyaráznám. Isten vagy a
felhatalmazottja megemeli az ember frekvenciáját, ami következtében olyan dolgok is megérthetőek, megláthatóak
lesznek előtte, amelyek egyébként a függöny takarásában
maradnak az emberek szemei elől. Azt a dolgot tartom egy
kicsit afféle „vaskalaposságnak”, hogy a „keresztény” tanítók, ezeket a jelenségeket önmagukban nem hajlandók
vizsgálni. Isten ezt megtette és kész, pont. Az ügy részükről ezzel le is van zárva. Nem ellenkezem, valóban a legjobb
esetben is csupán másodlagos jelentősége lehet a „hogyan
cselekedte” jellegű kérdéseknek a „mit cselekedett” típusúakkal szemben, de még egyszer mondom, mivel engem a
„hogyan” is közvetlenül érintett, ezért nem mehetek el vakon, struccként homokba dugva a fejem ezek mellett. De
most már valóban rátérek az én tapasztalatomra. Bár már
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elég messze vagyok attól az állapottól, amelyben napi rendszerességgel fordultak elő „furcsa” vizuális élmények, amelyeket egyébként nagyon élveztem, időnként a mai napig
meglátok olyan dolgokat, amelyeket valószínűleg nem kellene. Itt egy konkrét példa: A kertben dolgoztam, és egyszer csak nem tudom miért (nyilván nem véletlenül) nagyon hirtelen megfordultam és felnéztem az égre.
Körülbelül 20-30 méteres magasságban megpillantottam
egy lebegő tárgyat. Fura volt egy kicsit, mert bár mire az
agyam rögzítette a látványt, az el is tűnt a szemem elől,
mégis mintegy lefényképeztem magamban a fura szerkezetet. Olyan volt, mintha a hatvanas évek retro sci-fijeinek
egy jelenetéből érkezett volna. Volt három lába, amelyek
egy alumínium színű hengerbe csatlakoztak. Az egész akkora lehetett, mint egy közepes hűtőszekrény és mintha lett
volna rajta néhány kisebb fényforrás is. Érdekes tapasztalat volt ez (nem az első és nem is az utolsó), hiszen egyből
az elmére ható (hipnózis szerű) álcázás jutott az eszembe
az esetről. Ott vannak ezek a tárgyak körülöttünk, de nem
látjuk ezeket, mert a tudatunk nem azonosítja őket semmivel, amelyről fogalmunk van. Fura dolog ez. Tudod,
nem a szemed lát, hanem a tudatod. Fotóztam is ilyet.
Nem láttam az objektumot, amit elkapott a kamera. Egy
társamat fotóztam egy motoros kirándulás alkalmával,
amikor a kamera rögzített egy a levegőben elhúzó azonosíthatatlan tárgyat is. A képet később megvizsgálták pixelről-pixelre, és egyértelműen megállapították, hogy nem
kosz vagy hiba a képen látható objektum, hanem egy valós repülő tárgy volt, amelyet azonban mi ott és akkor
egyáltalán nem észleltünk. Motoros (sport)társam is rögzített ilyet egy igen jellegzetes alakú objektumról Erdélyben,
amikor a Nagy-Bihar csúcsról leereszkedve visszafotózott
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a hegytető irányába. (A képek láthatóak a képmellékletben.) Egyébként számtalan ilyen fotó készült, nem lehet
mindre ráfogni (különösen, ha te készítetted), hogy hamisítvány. További igen érdekes megfigyelésem az is, hogy az
Google Earth számtalan ilyen objektummal tarkított. Több
helyen találtam elképesztően hanyag módon kiradírozott
repülő objektumok bennhagyott nyomait. Úgy, mint maguknak az objektumoknak a széleit, szivárványszínű fénysugarakat, mintha valamiféle hajtóműből kiáramló hő vagy
gáz lenne. (A mellékletben megtekintheted ezeket is.) Ezek
a fotók a pontos koordinátákkal bármikor visszakereshetőek voltak. Talán még ma is megtalálhatóak, ha nem frissítették azóta a területet. Bár, ha használod az időcsúszkát,
szerintem meg fogod találni ma is. Még arra sem vették a
fáradtságot a kiretusálást végzők, hogy mondjuk, egy fehér
kockát alakítsanak ki ezeken a helyeken, hanem egyszerűen, mintha csak magát a tárgyat, követve annak az alakját fehér „tollal” kifirkálták a műholdképből, ennyi történt
az eltüntetés érdekében. Ennek okán, persze ha valaki ráakadt egy ilyenre, nem volt nehéz rájönnie, hogy mit lát...
Elképesztő. Úgy hiszem, hogy ilyen repülő és talán még
földi objektumok is körülvesznek bennünket, amelyeket
azonban mi nem vagyunk képesek érzékelni. A repülőket,
ezt saját tapasztalatból tudom bizonyosan nem, így nyilván
a földiekkel is ez a helyzet. Nos, itt kanyarodnék, illetve
utalnék vissza a „vaskalaposokhoz”. Érteni fogod miért.
Ha ezt a meglátásom, tapasztalataimat elmesélem, mondjuk egy Biblia-körben (ahova egyébként nem járok), vagy
egy gyülekezetben (ahova szintúgy nem járok), kapásból
minimum hülyének néznek, és alig várnák, hogy elhúzzam
a csíkot a környékről is. Ha pedig arról beszélek egy erre a
témára fogékony társaságban, hogy a Biblia szent és igaz,
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a világ mindössze hatezer éves, és öt-harminc méteres óriások, állat-ember hibridek éltek egykor, nem is olyan régen
a földön (képek), akkor ez a mondjuk ufohívő társaság
(ilyenbe sem járok) megpróbálna azonnal arról informálódni, hogy úgy egyébként szívok-e valamit, és ha igen
akkor mi is az pontosan? Ez a helyzet. A két világ nem átjárható, pedig hiba tökéletesen bezárkózni a saját hitrendszerünkbe. A megoldás a beszélgetés lenne, az információcsere nem pedig a megvető elfordulás. Hiszen ha vannak
emberi érvekkel meggyőzhető emberek (mint, ahogyan
szerintem nincsenek), akkor kizárólag ezen módon derülhetne ki, hogy ki mit fogad el igazságnak. Ám, ha esélyt sem
adunk ennek a lehetőségnek, akkor bizonyos, hogy a szakadék csak egyre jobban el fog mélyülni a felek között. Én
ugyan a magam részéről továbbra is úgy látom, hogy ember embert nem képes meggyőzni, hiszen az emberek szellemi vezetése magasabb szintű hatalom, mint amit egy
ember ebben az esetleges törekvésében hadba tudna állítani, de ettől függetlenül a dolog megérne egy próbát. Abból, ha az emberek a szűken vett érdeklődési körüknél jóval több dologgal szembesülnének, ha szélesebb rálátásuk
lenne a világra, szerintem nem származhatna probléma. A
legrosszabb esetben tökéletesen hatástalan és értelmetlen
lenne a dolog, hiszen – ahogyan ez lenni szokott – mindenki ragaszkodna az álláspontjához, ő akarná meggyőzni
a másikat, így végül minden maradna a régiben. Bár az is
lehet, hogy fegyvert rántanának és kiirtanák egymást, ahogyan e világban sok helyen ma is folynak a dolgok és a vér.
Jobban megfontolva e felvetést be kell látnom, hogy ebből
valószínűleg sosem lesz semmi. Hiszen az emberek a „saját” elképzeléseik rabjai, pontosabban az egojuk rabjai.
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Az emberek szellemi vezetése, az valami nagyon komoly
dolog. Olyan komoly, hogy ha az emberek tisztában lennének ezzel, minden kétséget kizáróan megismernék a valóságot, mondjuk úgy, hogy egyszer csak átlátnának, mondjuk az asztrális térbe, az asztrálsíkra (na, ezzel is rögtön
kizavarnának a Biblia körből:) akkor a többség azonnal
összeomlana. Nem véletlen, hogy ennyire korlátoltak vagyunk, azaz ennyire szűk a spektrum, amelyet a körülöttünk lévő világból érzékelni vagyunk képesek. Fura, amikor
egy állat, mondjuk egy macska velünk egy térben, felborzolt
farokkal, szőrrel, szemmel láthatóan követ valami olyat a tekintetével, amit mi nem látunk. Nekem több macskám is
volt, az egyik majd húsz évet élt. Sok dolgot láttam tőle, ami
több mint meglepő volt egy „primitív” állat esetében. Rengeteg szellem-megfigyelés lát napvilágot, sőt, hiteles, egyértelműen nem manipulált videofelvételek bizonyítják, hogy
bizony vannak dolgok körülöttünk, amelyek bár számunkra
általában láthatatlanok, azért itt vannak velünk és valamilyen módon hatnak ránk, kapcsolatban vannak velünk.
Amikor ilyen dolgokról gondolkodom, mindig eszembe
jut ez a Shakespeare-i (Hamlet) idézet: „Több dolgok vannak földön és égen, Horatio, mintsem bölcselmetek Álmodni képes.” Ez az ember nyilván tudott valamit. Ez egy
örök érvényű meglátás, így ahogyan érvényes volt a szerző
idejében, úgy, sőt talán még inkább érvényes ma is. Bár, ha
őszintén magamba nézek, szívemre teszem a kezem, ahogyan mondják, akkor be kell ismernem, hogy valójában,
ezek a „több dolgok” nem igazán fontosak, viszont annál érdekesebbek. Sokkal érdekesebbek és izgalmasabbak, mint
mondjuk egy tévésorozat vagy a BL döntő, pedig ezeket igazán sokan figyelemmel kísérik. Ezzel a meglátással, miszerint valójában nem igazán fontosak ezek a dolgok tudom,
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igazolni látszom az innenső parton élő „vaskalaposok’” álláspontját. Ám az ember nem véletlenül olyan, amilyen. Aki
keres(he), az nem fog megállni a dogmáknál, sőt még a dogmák leleplezésénél sem. Mindent, amit csak lehetséges, meg
akar ismerni. Nem tud más lenni, mint amilyenné tette őt
az Isten. Először nem értettem, hogy Erőss Zsolt miért vágott neki műlábbal a Kacsendzöngának. A halálnak. Hát
nem látta? Pedig sokan látták, de ő nem. Amikor baleset érte
a Tátrában, az összes spiri egyből kórusban zengte: hohó,
netovább! Itt a figyelmeztetés! Én értettem, mások is értették, csak ő nem értette. Nem értettem, mit nem ért ezen. Aztán megértettem. Nem volt más választása. Mert az ő földi
útja a Kacsendzöngáig vezetett. Még le sem hozták a hegyimentők a Tátrából, már tudta, hogy folytatja. Elvileg
volt választása: megmarad a lába és nem mászik többé,
mert rokkant lesz, vagy levágják egy részét és műlábbal
mászhat. Ő az utóbbit választotta. Mert csak elvi választása
volt, gyakorlatilag nem tehetett mást. Írtam sokszor: hiába
van elvileg ezer választás, mindenki csupán egyet fog kiválasztani abból az ezerből. Tökéletesen mindegy, hogy elvileg mennyi lehetne, gyakorlatilag olyan, mintha csupán az
az egy lenne és te azt az egyet fogod választani. Mindig minden szituációban egyetlen választás van, az, amit választasz.
Isten pedig pontosan tudja, hogy mi lesz az. Már akkor is
tudta, amikor még meg sem születtél. Ez ilyen. Több dolgok
vannak földön és égen, Horatio, mintsem bölcselmetek Álmodni képes.
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Élet a halál után
Van vagy nincs? Ha van, akkor milyen jellegű? Erőss
Zsolt sorsát megemlítve jutott eszembe az a nyilván sokakat érdeklő kérdés, hogy mi van a halál után? Volt már erről is szó korábbi írásaimban, sőt, egy novellát is írtam erről, de így, direktben eddig – ha jól emlékszem – nem
foglalkoztam ezzel a témával, pedig meglehetősen fontos és
érdekes téma. Annyira fontos és érdekes, hogy ameddig
csak visszakövethetők a régmúlt korok emberiségének feljegyzései, ez állandó és örökzöld témaként köszön vissza
ezekből a forrásokból függetlenül attól, hogy a világ mely részéről, mely kultúra hagyatékából előkerült emlékeket veszünk szemügyre. Tehát ez a kérdés sosem hagyta nyugodni
az embert. Ahány vallás annyi teória, sőt az egyes vallásokon belül is sok esetben megoszlanak az ezzel kapcsolatos
nézetek. A materialisták is kialakítottak egy rájuk jellemző,
meglehetősen sajátságos elképzelést ebben a tárgyban. A
fennmaradó egyéni elképzelések számát pedig, – amelyeket
az egyes emberek, megismerve a világban keringő, ma az internet segítségével gigászi mennyiségben e tárgykörben
fellelhető nézeteket, kialakítottak maguknak, – fel sem lehet becsülni. Nézzük meg először is a materialista felfogás
szerinti verziót, hiszen ez a legegyszerűbb! Fontos megjegyezni mindenek előtt azt a tényt, hogy a matéria hívei nem
azonosak az ateistákkal. Illetve azonosak, de csupán ez
utóbbi csoport egy elenyészően kis részét képezik. Hiszen
gondoljunk csak bele! Például a buddhisták is ateisták voltaképpen. Itt megjelenik úgy félmilliárd ateista, akik nem
materialisták, hiszen hisznek a transzcendens világban, de
nem fogadnak el, sőt kifejezetten tagadnak egy a monoteisták hitrendszerének megfelelő Istent, aki teremtette, fel53

ügyeli és kormányozza a világot. Ők csupán egy természetfeletti erőben, egy világtörvényben hisznek, amely öröktől fogva létezett és örökké létezni fog, és amely törvényei
szerint létezik és működik minden létező. Tehát se szeri se
száma az ezzel kapcsolatos nézeteknek, de amiképpen a legfőbb vallási irányzatokat, úgy az e tárgykörben fellelhető legmeghatározóbb nézeteket is össze lehet gyűjteni anélkül,
hogy túlságosan elvesznénk vagy belebonyolódnánk a részletekbe. Nézzük tehát a materialista verziót elsőként!
A matéria hívei kialakítottak maguknak egy sajátságos
világképet, amely szerint nincs semmiféle isten vagy transzcendens erő, minden az anyag és más nem létezik. E nézetüket azután ezer szálra bontották és csiszolták, reszelték,
fésülték, fonták, gyúrták az ókortól napjainkig. A világ
szerintük a ki tudja miből vagy honnan lett galaktikus
porból alakult ki, amely egy ősrobbanás során lendült
mozgásba, és amely az univerzumban működő és fennálló
természeti (fizikai) törvények hatására, változatosabbnál
változatosabb, a végtelenül egyszerűtől a végtelen bonyolultságúig létrejött struktúrákat, szerveződéseket hozott
létre. Így alakult ki maga az ember is ebből az anyagból, sorozatos szerencsés véletlenek, valamint természeti és fizikai törvényszerűségek közreműködésével. Meglátásuk szerint, mivel minden csak az anyagi világban létezik, ezért az
élőlények, köztük az ember sem más, mint csupán anyag.
Amely, miután vagy elhasználódásának, vagy egy külső
behatás okán már nem képes tovább működni, lebomolva
nyomtalanul eltűnik. Szerintük a halál egy végleges, mindent lezáró esemény, amely után az egykori létező minden
tekintetben megsemmisül. Nos, erről a nézetről nem kívánnék többet beszélni, mindenki eldöntheti maga, hogy
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mennyire tartja elképzelhetőnek ezt az egyébként a világunkban uralkodó, úgynevezett fővonalas „tudományos”
nézetet. Ezt tanítják ma gyermekeinknek az iskolában...
A következőkben tárgyalt nézetek szerint az ember jóval
több annál, mint amit világunkban, itt az anyagi világban fizikailag megtapasztalhat önmagával kapcsolatban. E különféle nézetek- bár különféle módon – de mind elismerik
az emberi tudatnak, az ember lényegének a testtől való különválaszthatóságát. Hogy ezzel a tudattal mi lesz, miután
a test meghal, hogy csupán ez marad meg az emberből, vagy
ennél több, akár egy nem anyagi, másfajta test is, abban van
a számos eltérés ezeknek a hívőknek az elgondolásában. Ha
már szóba kerültek a buddhisták, folytassuk velük témánk
boncolgatását! A buddhista filozófia szerint az ember tudata, személyisége – eltérően anyavallásának, a hinduizmusnak ebbéli hitétől – nem egy konkrét szellem (monád), egyéni lélek, hanem egyfajta hatások, erők (dharmák)
összegződése által kialakult speciális képlet, amelynek öszszetevői határozzák meg az adott lény természetét. E szerint
minden egyes emberi lény egy ilyen (más és más tartalommal bíró) turmix, amelyekben az egyes dharmák különböző összeállításban és mennyiségben lelhetőek fel. Ezért
van az, hogy minden egyes ember más és más, hiszen senki
sem tartalmazhatja pontosan ugyanazt a kombinációt, mint
a másik ember. Ezek a dharmák állnak össze tehát egyfajta,
az adott egyén természetében megnyilvánuló dharmakombinációvá, amely azonban a test halálával nem szűnik
meg, hanem tovább hat. Ez a hatás kényszeríti ki tulajdonképpen az új egyén létrejöttét, megszületését az anyagi síkon. Mivel ez az új egyén, bár nem azonos azzal, aki meghalt, mégis tulajdonságait (dharmakombinációját) tekintve
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azonosságot mutat az elhunyttal, így megörökli az elhunyt
cselekedeteinek következményeit is. Ez a buddhista karma.
Láthatjuk tehát, hogy a buddhista felfogásban az ember
egyfajta természeti szükségszerűség, a világtörvény egyfajta megnyilvánulása, nem pedig egy önálló individuum,
aki egyedi és megismételhetetlen, egyéni sorssal és akarattal bír. A buddhista felfogás így tulajdonképpen egy természeti hatásnak állítja be az emberi lényt, amely bár lényegesen több, mint az őt felépítő anyag, mégsem követel
magának egy teremtőt, amely létének elismerése szükségszerűen az Isten kijelentéséhez kellene, hogy vezessen. Ezt
ismerte fel nagy szimpátiával a fővonalas, akadémikus tudomány, amely mára ezer sebből vérezve, már-már beledöglik a Darwin óta erőltetett materializmusába, és amely
ennek okán kétségbeesetten kutat valamiféle kiút után,
amelynek segítségével kikapaszkodhat abból a filozófiai
csapdából, zsákutcából, amelybe maga ejtette, terelte önmagát. A tudósok lelkesen karon fogták tehát a buddhistákat, és egyik konferenciát a másik után szervezve lázasan tanulmányozni kezdték a Megvilágosodott tanait, megpróbálva megteremteni a szintézist e két világnézet között. Hiszen nekik minden megfelel, amelyhez nem kell Isten, és
amely túlmutat az ő mára tarthatatlanná vált dogmáikon. A
buddhista filozófia szerint az élet célja, számos halálon és
újra megtestesülésen át, a teljes kiüresedés. Ez Buddha szerint a legnagyobb boldogság. Amikor már minden mindegy.
Béke van, nem izgat semmi, nem vagy sem boldog sem boldogtalan, nincsenek ingerek, elmerülsz a világtörvényben,
a természetben, a világtörvény vagy erő szerves részévé
válsz abban tökéletesen feloldódva. Ez a nirvána, ebből az
állapotból nincs újjászületés. Ez a buddhista célja.
A buddhista filozófia szemlélésekor nem tudunk el56

menni anyavallásának, a hinduizmus-brahmanizmus emberlátása mellett, amely bár belőle született a buddhista élet
és halálszemlélet is, mégis gyökereiben tér el attól. A hinduk úgy látják, hogy az emberi lét egy-egy egyéni út,
amelynek célja tökélesedés. A hindu felfogás tehát, bár világképét tekintve sok közös vonást mutat a buddhizmuséval, mégis az egyéni lélekben hisz Ez az egyéni lélek vándorol életről-életre, testről-testre, létről-létre sőt, világkorszakról-világkorszakra, amíg végül minden megtapasztalhatót megtapasztalva kiteljesedik, és hasonlóan a buddhista
végcélhoz elmerülhet – megszabadulva végre az örök körforgásból – a hindu nirvánában, hogy az elkövetkezendő új
világkorszakban majd újrakezdhesse ezt a körforgást. A
hindu dharmát leginkább úgy érthetjük meg, ha felidézzük
a gyurma (minden és mindenki egy) hasonlatomat. Itt
tényleg szó szerint ez a gyurmamező a mindenség, minden
ebből nő ki, így minden egymáshoz szervesen tartózó testvér. A hindu úgy halad előre a fejlődésben életről-életre,
hogy szabad akarata van, de életeinek körülményeit a
karma törvénye határozza meg. Azaz az egyén előző életében, életeiben elkövetett cselekményeinek a következményei szerint születik újjá, ezek szerint alakul a sorsa, az,
hogy melyik kasztba születik, és az, hogy még mennyi
életre van szükség a teljesség eléréséig. E filozófia tulajdonképpen az egyéni lelket tekinti az ember lényegének, hiszen ez a halhatatlan, és a fejlődés útján folyamatosan
mozgásban lévő individuum, amely tehát maga az ember,
és amely bár a testei gyakran, ő maga sosem hal meg. Az,
hogy ez a lélek miből van, vagy van-e egyáltalán valamiből,
milyen módon írható le, nincs egységesen leírva vagy meghatározva. A lény egyszerűen a tudat, amely újra és újra
testbe költözik, hogy tapasztalhasson. Ennyi.
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A kínaiak sokáig nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel, vagyis nem volt határozott elképzelésük e téren. Azonban a
későbbi korokban, amint őket is elérték a külső, idegen filozófiai hatások, maguk is megfogalmazták a saját ezzel
kapcsolatos nézeteiket, amelyek bár leírhatók, ma sem egységesek. A kínaiak mindenekfelett tisztelik az őseiket. Ez a
hagyomány a legrégebbi őshagyományuk ez bizonyos. Ám
az, hogy az eltávozott ősök miként léteznek a halál után, sokáig egyfajta homály volt a számukra. Ennek az volt az oka,
hogy elgondolásaikat sűrűn megújították, amíg végül a
konfucianizmus és a taoizmus kialakította a ma is tartott
nézeteiket. A kínaiak alapvetően mindig is világi természetűek voltak így ide fektették a létezés hangsúlyosságát.
Úgy gondolták, hogy amikor az ember meghal, szelleme
csatlakozik az ősei szelleméhez és ott él tovább képességet
nyerve arra, hogy az itt hagyott világ történéseit befolyásolni tudja. Ám azzal nem foglalkoztak, hogy ez a szellem
milyen jellegű vagy leírható-e egyáltalán valamilyen módon. A szerep volt a lényeg és nem az alak. Amikor a
buddhizmus, jelentős befolyást szerzett a kínai fejekben, akkor szembesültek az új hit követői a reinkarnáció tanításával, amelyet valamilyen módon hozzá kellett fésülniük
addigi nézeteikhez. Ez nem okozott nekik különösebben
nagy kihívást, hiszen a kínaiak mindig is erősek voltak a
vallási és filozófiai nézeteik fejlesztése, újragondolása terén.
A kínai buddhisták tehát megállapították, hogy a léleknek
kétfajta természete van és attól függően, hogy az egyén milyen életet élt, vagy újjászületik, vagy csatlakozhat őseihez
a szellemvilágban.
A materialista és a keleti filozófiák gyors áttekintése
után elérkeztünk a monoteista vallások az iszlám, a juda58

izmus és a kereszténység ezzel a témával kapcsolatos meglátásaihoz. Az iszlámmal kezdeném e sort, hiszen célom a
„saját” hitem és nézetem bemutatása, amelyet e felsorolás
végére hagynék, és amelynek tárgyalásához a legtávolabbi
ponttól a legközelebbi felé haladva szeretnék eljutni. Az iszlámnak a halál utáni léttel kapcsolatos felfogását (Helmuth Von Glasenapp Az öt világvallás című művét – annak ellenére, hogy a nevezett műben foglaltakkal számos
ponton nem értek egyet – használva fő forrásként) leírtam
már az előző, Backstage című munkámban, de mivel az itteni egység megteremtése miatt ezt feltétlenül szükségesnek látom, az alábbiakban idézem újra az ide vonatkozó
részt.
Mohamed hitének a bázisát adó arab világnak az iszlám
megszületése előtti, a halál utáni léttel vagy nemléttel kapcsolatos nézeteiről nem sokat lehet tudni. Valószínűleg hittek a szellemekben, voltak isteneik, létezett a mekkai kockaszentély is, de a konkrét, ma is érvényes hitük e tárgyban
csak Mohamed színre lépése után született meg. Erről általánosságban elmondható, hogy a keresztények hitéhez hasonlóan, egyfajta túlvilági testben való életben hisznek,
amely a jók esetében a paradicsomban, a gonoszak esetében
a pokolban folytatódik. A halálban lélek és test különválik,
hogy a végítélet napján a feltámadáskor ismét egyesüljön. Így
minden embernek háromszoros élete van: egy preegzisztenciális, egy földi és egy posztegzisztenciális (földi lét utáni).
A poklok őrét Maliknak, a paradicsom kapusát Ridvannak
[Ridwan] hívják. Munkar és Nakir ellenőrzi az elhunytak hitét és tetteit. Amikor egy ember meghal, Munkar és Nakír
angyal kikérdezi, és szükség esetén büntetést szab ki rá. A közönséges halandók ezután, az uralkodó nézet szerint, a sír59

ban maradnak; a jók bepillanthatnak a paradicsomba, a gonoszoknak pedig kínokat kell elszenvedniük. A próféták, a
mártírok és a hit harcosai, valamint más kiváltságos személyek azonban, széles körben elterjedt felfogás szerint, nyomban haláluk után a mennyei kertekbe kerülnek. A mártírok
a paradicsom örömeiből és vizéből részesülő zöld madarak
begyében várják a feltámadást. Ez a nézet azonban nem általánosan elterjedt. Egyesek abban hisznek, hogy a hívők
lelke a világ végéig a mekkai Zemzem-kútban, a hitetleneké
a hadramauti Baraht-kútban él, mások úgy képzelik, hogy
ideiglenesen a legalsó mennyországban tartózkodik Ádám
jobbján és balján. A halottak tulajdonképpeni megítélésére
csak a végítélet napján kerül sor. A közelgő világvégét az jelzi,
hogy az általános, az adott kort jellemző viszonyok egyre
rosszabbodnak, és az iszlám törvényeit nem tartják be. Egy
„mandi” (azaz az istentől vezérelt) azután ideiglenesen helyreállítja a kalifák (khalifa a Próféta helyettese) aranykorának
jogrendjét, és visszaszorítja a hitetlenség hatalmát, a pusztulás azonban végleg nem tartoztatható fel. Fellép ugyanis
egy Antikrisztus, al-Daddzsal, aki sokakat tévútra vezet;
megjelenik egy apokaliptikus állat, és Góg és Magóg harcias
népe nagy pusztítást okoz. A szabadulást Krisztus visszatérése hozza meg: Isza (Jézus), aki mennybemenetele óta a
mennyországban tartózkodott, leszáll, és lándzsájával megöli az Antikrisztust, megsemmisíti Gógot és Magógot, és
sok évre megalapítja a béke és igazságosság birodalmát.
Krisztus visszatérése az idők végén nem jelenti az iszlám törvények hatályon kívül helyezését, mert Krisztus felveszi az
iszlámot, megházasodik, gyermekeket nemz, elvégzi a muszlim istentiszteletet, minden disznót levág, és azután megszünteti a nem muszlimok fejadóját. Ezek ekkor két alternatíva között választhatnak: iszlám vagy kard. Ekkor tehát
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minden élő ember felveszi az iszlámot, vagy már felvette. Jézus negyven évig marad a földön, azután meghal, és Medinában Mohamed mellé temetik.
A végítélet közeledését Iszráfil angyal harsonaszóval jelenti
be. Ezután minden élőlény meghal, és az egész világ elpusztul. Ekkor az isten helyreállítja a rendet, az arkangyalokat új
életre kelti, és Iszráfil másodszor fújja meg harsonáját. Ezzel
az összes élőlényt ismét feléleszti, és lelkük összekapcsolódik
korábbi testükkel. Valamennyien összegyűlnek az ítélet helyére,„Jeruzsálem átalakult földjére”. Az ekkor megkezdődő
végítélet napja addig tart, amíg az összes üdvözült az égbe, az
összes elkárhozott pedig a pokolba nem kerül. Akkor az isten leszáll az égből a földre, és oly világosan fogja látni mindenki, mint a teleholdat éjszaka. Minden ember megkapja ekkor a maga könyvét, amelybe az angyalok feljegyezték jó és
rossz tetteit. Az isten ekkor mindenkit egyenként felelősségre von. Egy nagy mérlegen megmérik kinek-kinek a tetteit, e mérlegen a hit minden bűnt kiegyenlít. Miután az isten kihirdeti ítéletét, a megtértek átmennek a nagy hídon,
amely a pokol felett lesz kifeszítve. Az elkárhozottak pokolra
süllyednek, a jók a mennybe jutnak, ahol először a Próféta tavából isznak, és ettől felüdülnek. Míg a hitetlenek és képmutatók örökké a pokolban maradnak a többi bűnös bizonyos
ideig tartó megtisztulás után kiszabadulhat onnan. A pokol
lakóit tűz, hideg, kígyók, skorpiók, ütlegek, bűz gyötrik. A jók
örökre a paradicsomban maradnak, ahol hűs források csörgedeznek, és pompás gyümölcsfák nőnek. Ott nem részegítő
borokat isznak, és duzzadó keblű szüzekben lelik örömüket,
az úgynevezett hurikban, akiket még senki sem érintett meg.
A pokol és a paradicsom között terül el a limbus (a’raf, a választófal), a gyermekek és elborult elméjűek tartózkodási
helye, akik sem jót, sem gonoszat nem cselekedtek. Némelyek
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szerint ez a közbülső terület egyfajta purgatórium, amelyben
megtisztulnak a Próféta nélküli korok emberei és azok, akik
bocsánatos bűnöket követtek el, hogy végül bejuthassanak a
paradicsomba.
Nos, így látja úgy bő másfél-milliárd ember a halál utáni
történéseket. Számomra ez elég megrázó hír, de számukra
meg nyilván az, hogy mások, azok, akik nem muszlimok
nem így látják. Bár tökéletesen tisztában vagyok azzal a
ténnyel, hogy a legelegánsabb akkor lennék, ha a fentieket
kommentár nélkül hagynám, mégis kedves olvasóm, miután az én írásom olvasod, így valószínűsíthetően az én
meglátásaim érdekelnek, ezért egy minimális kommentárt mégis beszúrnék ide. Azon például, hogy eljön Isza (Jézus), muszlimmá lesz, majd levágja a világ összes disznaját, hát nem is tudom, hogy sírjak-e vagy nevessek. Látszik,
hogy a katolikusok írták a Koránt. Szívem szerint még kiragadnék úgy tíz-húsz jelenetet (meglehetősen vizuális típus vagyok), de inkább, a muszlim emberek iránti tiszteletem jeléül ezt nem teszem. Hiszen mindenki azt hisz, amit
akar. Ők sem bántanak engem, hogy jönnék ahhoz, hogy
kritizáljam a hitüket? Döntse el ki-ki maga, mit tart igazságnak! Azt azonban objektíven megjegyezhetjük, hogy
maga a tan, kísértetiesen hasonlít a judaizmus és a kereszténység egyes (igen sok) tantételeire. És, mivel az iszlám
messze a legfiatalabb vallás e három közül, hát okkal feltételezheti bárki, hogy utóbbi merített az előbbiekből, és
nem fordítva, amit egyébként a muszlimok nem is tagadnak, csak hozzáteszik ehhez, hogy a Korán a tuti, a többi
„kevésbé szent irat” és próféta csupán előfutára és beharangozója volt Mohamed tanainak. Amióta ez napvilágot
látott, azóta ez a mértékadó írás. Hát, döntse el ki-ki maga.
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A judaizmusban, a zsidók vallásában legyen bármilyen
furcsa is ez, nincs egységesen elfogadott tanítás a halál
utáni léttel kapcsolatban. Mára a zsidó vallás is annyira felhígult, annyiféle, egymással sokszor éles vitában álló ágra
szakadt, hogy ez a helyzet tulajdonképpen nem is állhatna
másként. Ami egységesen elmondható a zsidóság ebbéli nézetéről, hogy mindannyian hisznek egyfajta az anyagon
túli, az anyagi testtől a halál után elváló lélekben, hiszen a
Tóra (Mózes öt könyve) tele van erre való utalásokkal. Ott
van például rögtön az ember teremtésének a módja, amikor Isten testet formáz a föld porából (anyagi testet alkot)
és ezután lelket ad neki (Károli szerint).
„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.”
A Tórában héberül ez áll:
„És megalkotta az Örökkévaló Isten az embert a föld
porából és az élet leheletét lehelte orrába; és az ember élő
lénnyé lett.”
Konkrétan is szól a halál utáni történésről (Károli):
„És a por földdé lenne, mint azelőtt volt; a lélek pedig
megtérne Istenhez, a ki adta volt azt.”
Tóra:
„A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek
pedig visszatér Istenhez, aki adta.”
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De az például, hogy a lélek milyen formában tér vissza
Istenhez, nem világos. Tehát a zsidók számára, annak ellenére, hogy elsősorban az e világi létükre és viselkedésükre
helyezik a hangsúlyt, nyilvánvaló az, hogy az anyagi test halála nem jelenti a végső pusztulást. A legtöbb zsidó hisz a
mennyországban, kevesebben a pokolban is, bár itt a pokol fogalma messze nem annyira körülírt, mint a kereszténységben. Ők inkább egyfajta lelki pokolban gondolkodnak, amelybe az ember saját maga okán, életében
tanúsított gonosz viselkedése miatt jut. Viszont számos
zsidó hisz egyfajta purgatórium létezésében, amelyben a lélek megtisztul, mielőtt visszatérne Istenhez.
Most pedig következzék a keresztény hívek, illetve az
őket képviselő egyházak állásfoglalása a halál utáni történések tárgyában! Miután, hasonlóan a zsidók vallásához itt
is számos nézet van, ezért lehetetlen, illetve számomra mindenképpen az lenne a törekvés, hogy teljes körűen be tudjam mutatni a keresztény hívők hitét a túlvilággal kapcsolatban. Ezért a legnagyobb keresztény szekta, a katolikusok
hitét veszem reprezentatív példának. A régi kereszténység
a földi létet egyértelműen a túlvilágra való felkészülésnek tekintette. Ez a nézet bár megjelenik a mai felfogásban is, jóval kevésbé hangsúlyos, mint a régi időkben.
A keresztény hívek úgy tartják, hogy az Isten igaz bíróként megjutalmazza mindazt, ami jó, és megbünteti mindazt, ami rossz. Az összes cselekedet végső megítélése nem
ebben a világban, hanem a túlvilágon következik majd be.
A lélek a halál után, amikor már különvált a testtől, ítélet alá
kerül, és tetteiért elnyeri jutalmát vagy büntetését. Az igazak az örök életre mennek. Sok költő leírta, hogyan és miképp élnek az üdvözültek az angyalok és szentek égi társa64

dalmában, bár a Szentírásban csak szórványos utalások találhatók erre. Ilyen pl. az, hogy az üdvözültek „hervadatlan
koszorút” hordanak, trónuson ülnek, kipihenik fáradalmaikat, részt vesznek a Bárány menyegzői lakomáján. Noha
végtelen távolság választja el őket az istentől, mégis hasonlók hozzá, részesei az isteni természetnek, és vele együtt fognak uralkodni örökkön-örökké. Az üdvözültek között rangsor van, érdemeiknek megfelelően ugyanis a boldogság
nagyobb vagy csekélyebb mértékében részesülnek. Amint
mondják: „Az én Atyám házában sok lakás van”, és „egyik
csillag fénye is különbözik a másikétól”. Az üdvözülteknek
nincs rá lehetőségük, hogy a túlvilágon még további érdemeket szerezzenek, és ilyen módon magasabb fokra emelkedjenek, mivel az uralkodó keresztény felfogás szerint kizárólag a föld a munkálkodás és a próbatétel színtere. Hiszen
később megszűnik minden változás, minden átalakulás, és
nem lesz többé idő sem. Vannak, akik feltételezik egy „limbus” (sáv, perem), egy mennyei előtérség létezését, amely a
menny és a pokol között helyezkedik el. A mennynek ezt az
előterét „Ábrahám ölének” nevezik. Mivel azonban Ábrahámot, a többi igazakkal együtt, akik ott várakoztak a feltámadásra, Krisztus a sírba tétele és feltámadása közötti időben megváltotta, ez a „váróterem” ma már hiányzik az
elképzelésekből. Viszont némelyek engedékeny véleménye
szerint szükség van limbusra a megkereszteletlen gyermekek lelke számára, akik saját maguk bűntelenek ugyan,
a mennybe azonban nem juthatnak be. Azok a lelkek, akik
nem egészen tiszták, hanem halálukkor bocsánatos bűn
terhelte őket, vagy még le kell vezekelniük bűneik büntetését, a tisztítótűzbe (purgatórium) kerülnek, hogy ott szenvedéseik révén megtisztuljanak, amíg megérnek a mennyre.
A megtisztulás helyén tartózkodó lelkek sorsán, földön élő
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rokonaik stb. enyhíthetnek imákkal, alamizsnával, miseáldozattal stb. A protestánsok és mások tagadják a tisztítótűz
létezését, mivel az Újszövetség nem tesz róla említést, a katolikusok viszont azon a véleményen vannak, hogy egyes
igeszakaszok kifejezetten a purgatóriumra vonatkoznak,
bár ez a megnevezés sehol sem szerepel a Szentírásban.
Azok, akik a halálos bűn állapotában haltak meg, valamint
akikből hiányzik az igaz hit, haláluk után a pokolba jutnak.
Ott bűneik súlyosságától függően háromszoros büntetés a
részük: 1. a kirekesztés büntetése (az isten látásában rejlő
boldogságból való kirekesztés); 2. a pokol tüzének az ördögökkel és elkárhozottakkal való együttlét elszenvedésének
büntetése; 3. a lelkiismeret büntetése; vagyis attól a féregtől
szenvednek, amely el nem pusztul, a szakadatlan önvádtól.
A pokol, mint büntetés (a kárhozat kínjai) örökké tartó. A
katolikus teológusok érthetőnek tartják a pokol, mint büntetés örökkévalóságát: „A súlyos vétkek végtelen gonoszságot feltételeznek, ezért tehát végtelen büntetést érdemelnek.
Ennek elviselésére azonban véges lény nem alkalmas. Ezért
ami a büntetés intenzitásából vagy nagyságából elvész, azt
pótolja bizonyos mértékig az időtartam. Az isten nemcsak
igazságosságát, hanem könyörületességét és bölcsességét is
megmutatta azzal, hogy a súlyos vétkeket örökké tartó büntetéssel sújtja. Sok ezren, akik most az örök boldogság részesei, eltévelyedtek volna céljuktól, ha az isten a súlyos vétkeket csak időben véges, ideig tartó büntetéssel sújtotta
volna..., mert épp az örök büntetéstől való félelem tartotta
őket az igaz úton, és vezette el az örök boldogsághoz. A
mennybe, a tisztítótűzbe és a pokolba az embernek, halála
után, csak a lelke jut, teste pedig porrá lesz. Az idők végeztével azután a lélek ismét egyesül korábbi testével, amidőn
az isten, mindenhatósága révén, a testet feltámasztja. Ami66

képpen Krisztus feltámadott halottaiból, így történik majd
az összes emberrel is. Ez nemcsak Krisztus győzelmének teljességét bizonyítja a halál hatalmasságai felett, hanem azt is
megmutatja, hogy nemcsak a lélek, hanem az egész ember
elnyeri jutalmát és büntetését. A mennyei boldogság és a pokolbeli kín ugyanis sokkal intenzívebben érezhető, ha a lélek testtel is rendelkezik. Általánosan elismert, hogy az isteni mindenhatóságnak nem okozhat semmiféle nehézséget,
hogy azt, ami évszázadokkal korábban egy ember alkotórésze volt, az időközben végbement minden átalakulás ellenére ismét egésszé illessze össze; a teológusok megvitatták azt a kérdést is, hogy kié a test illetékességi vita esetén.
Ágoston pl. azt tanítja, hogy ha az egyik ember elfogyasztja
a másikat, akkor a felfalt ember testét az isten az utóbbinak
és nem az emberevőnek ítéli oda a feltámadáskor. A feltámadottak testi mivolta minden tekintetben tökéletes, vagyis
testüket nem torzítják el betegségek és sebek; a test teljesen
kifejlett állapotban van; ez megfelel a viruló felnőttkornak,
amelyben Krisztus feltámadt, ezért tehát a gyermekek teste
eddig a korig tovább–, az öregeké pedig visszafejlődik. Ez a
test halhatatlan és romolhatatlan. Az igazaknál szenvedésre
képtelen, tündöklő fénytől körülvett, mindenen áthatoló, és
nincs alávetve a nehézkedés törvényének (ezért az üdvözültek képesek lebegni a levegőben), a gonoszoknál viszont
a test fokozottabban hajlamos a szenvedésre, fénytelen és
nyűg a lélek számára. A feltámadás időpontjáról megoszlanak a nézetek. Egyes teológusok úgy tartják, hogy három
különböző időpontban megy végbe: 1. bizonyos ószövetségi
szentek (Ábrahám, Dávid) vagy Krisztus kortársai (Szent József, Keresztelő János) mar röviddel Jézus halála után feltámadtak 2. Az igazak Krisztus újra eljövetelekor ismét elevenek lesznek, és az akkor még élő emberekkel együtt
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élvezni fogják uralkodása alatt a békét és az Ezeréves Birodalom boldogságát. 3. A halottak általános feltámadása, az
istenteleneké (hitetleneké) is, csak a végítélet napján következik be. A „khiliasztikusoknak” vagy „millenárisoknak”
(az Ezeréves Birodalom tanának hívei) a véleménye szerint
a világszínjáték vége ugyanis két felvonásban megy majd
végbe. A szorongattatás és az Antikrisztus uralmának időszaka után eljön Krisztus, vasra veri a sátánt, és ezer esztendőn at uralkodik a hívőkkel. Ezután a sátán még egyszer,
rövid időre elszabadul, majd pedig véglegesen alulmarad.
Ekkor elkövetkezik az általános feltámadás, a végítélet, a gonoszok örök elkárhozása és a jók örök boldogsága a földre
leszállt égi Jeruzsálemben. Ezt a zsidó apokaliptika elképzelésein és az újszövetség egyes szövegein alapuló tanítást
egy közbenső birodalomról, amelyben Krisztus együtt él a
hívőkkel, ahol minden nemes emberi törekvés megvalósul,
és a legkülönbözőbb szellemi és érzéki élvezetek valóra
válnak, az i. sz. első évszázadokban sok dogmatikus hirdette.
A római egyház fellépett ellene, amióta Ágoston azt tanította, hogy az Ezeréves Birodalmat Isten országának az
egyházban történő megvalósulásaként kell értelmezni, de
még a reformáció is elvetette ezt az elképzelést. Ennek ellenére sok teológus, valamint számos más szekta (adventisták, „komoly bibliakutatók”, mormonok stb.) elfogadja. A
katolikus és a legtöbb más egyház tanítása szerint a következőképpen megy majd végbe, közbenső birodalom közbeiktatása nélkül, a világ végső korszaka: A világvége csak
akkor közeledik, amikor az evangéliumot prédikációk révén
a föld minden népe megismerte már, közeledését a hit
nagymérvű hanyatlása, álpróféták, háborúk, járványok, természeti katasztrófák és az erkölcsök általános elvadulása
jelzi. Ezután megjelenik az Antikrisztus, aki jeleivel és cso68

dáival sokakat félrevezet, Góg és Magog pogány népeit a
szentek és városuk ellen vezeti. Uralma három évig fog
tartani, azután az isten közvetlen beavatkozására véget ér.
Abban az időben a világot a hét apokaliptikus csapás ejti rémületbe, Szent Illés azonban, aki nem halt meg, mert az isten a földi életből kiragadta és Henoch (Énok) megvigasztalja. Ezután a zsidóknak a világon szétszóródott tíz törzse
visszatér Jeruzsálembe, és áttér a kereszténységre. Az Antikrisztus bukása és a világvége kezdete között 45 nap telik
el. Az ezt követő eseményeket az evangélium a következő
szavakkal beszeli el: „Rögtön e keserves napok után a Nap
elsötétedik, a Hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. Ekkor megjelenik az égen az Emberfiának a jele. A föld minden népe
a mellét veri majd, és látja, amint eljön az Emberfia az ég felhőin hatalommal és nagy dicsőséggel. Elküldi angyalait
nagy harsonazengéssel, s összegyűjtik a választottakat a
négy táj felől, az egek egyik szélétől a másikig”. ,,...az Emberfia fönséges trónján foglal helyet. Összegyűjtenek színe
elé minden népet, ő meg elválasztja őket egymástól, mint a
pásztor elkülöníti a juhokat a bakoktól. A bárányok jobbján
állnak majd, a bakok pedig balján.” „Ekkor a király a jobb
oldalán állóknak azt mondja: Jöjjetek Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdete óta nektek készített országot.” „Ekkor a bal oldalon állókhoz is szól: Távozzatok tőlem, átkozottak az örök tűzre, amely az ördög és angyalai
számára készült... És ezek majd az örök büntetésre mennek,
az igazak pedig az örök életre”. A végítélet után a jelenlegi
anyagi világ teljes átalakulása megy majd végbe. Akkor az
Úr napján az ég a tűztől megsemmisül, és az elemek a hőségtől megolvadnak, azután új ég keletkezik és új föld, amelyen isteni ígéret szerint igazságosság lakozik. Amidőn a föl69

det az isten szította tűz minden fizikai és erkölcsi szennytől megtisztította, akkor majd leszáll az „új Jeruzsálem” az
égből, s ég és föld egyesül. Az „új Jeruzsálem” pompájáról,
drágakövekkel díszített falairól és kapuiról, színaranyból
készült utcáiról és elő vizének kristálytiszta folyásáról lelkesült képet fest az Apokalipszis két utolsó fejezete. Különösen azt hangsúlyozza, hogy a csodavárosban nincs éjszaka, és hogy nincs szükség a Napra és a Holdra, mert az
isten dicsősége állandóan megvilágítja. Aquinói Tamás szerint az égitestek örök nyugalomban maradnak, az emberek
nem isznak, nem esznek, és nem is szaporodnak, szerveiknek nincs többé semmilyen vegetatív funkciójuk, hanem
csupán a test szépségét és a Teremtő dicsőítését szolgálják.
Mivel az állatokat és növényeket csak az emberi élet fenntartásáért teremtették, most nélkülözhetővé válnak: az új
föld ezért flóra és fauna nélküli lesz. Mások viszont úgy vélik, hogy a megdicsőült föld teljességgel paradicsommá válik, és ezért gazdag növény- és állatvilág is él majd rajta. E
tekintetben Ézsaiás próféta leírására hivatkoznak, amely a
Messiás békebirodalmáról ezt mondja:
„És lakozik a farkas a báránynyal, és a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér
barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat;
A tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik,
az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik; És gyönyörködik
a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott
a baziliskus lyuka felett terjengeti kezét:”
Nos, ez lenne a keresztények, leginkább a katolikusok
„hivatalos” álláspontja azzal kapcsolatban, hogy mi vár az
emberekre haláluk után és a történelem lezárultakor. Ez te70

hát a hivatalos nézet, ám, hogy ezt a hívek mennyire, milyen mélységben ismerik, az más kérdés. Ne gondoljuk,
hogy ezzel ilyen formában és terjedelemben minden egyes
úgynevezett keresztény hívő tisztában van. Számos „hívőnek” fogalma sincs ezekről a dolgokról. Ehhez olvasni kellene a Bibliát és hallgatni az arról hazudozó katolikus papokat. Elismerem nem végeztem kutatást e témát illetően,
így itt is csupán a saját véleményem tehetem, és szándékozom közzé tenni. Eddigi ismereteim és tapasztalataim
alapján kijelenthetem tehát, hogy igen nagy káosz dúl a fejekben ebben a témakörben (is). Ami általánosan ismert, az
a menny, a pokol és a purgatórium fogalma, a (hamis)
szentháromság, Atya-Fiú-Szentlélek elfogadása három különböző isteni személyként, valamint Szűz Mária és a szentek imádata. Úgy látom, hogy a hívők többsége azt gondolja
elég a keresztség és a templomba járás az üdvösséghez. Néhányan még ráerősítenek ezzel-azzal, rendszeresen misére
járnak, adakoznak, stb., de a „tudás” annyi, amennyi innenonnan, szülőktől, nagyszülőktől, hittanórákról, a paptól
rájuk ragadt. Ez persze jellemzően a magyar helyzet. Vannak a világnak azonban olyan részei is, ahol magasan lángol a vallási fanatizmus lángja. Különösen jellemző ez
egyes Dél-Amerikai közösségekre. Megdöbbentő dolgokkal találkozhat a vallási szokásokat kutató ember. Az, hogy
egyesek véresre korbácsolják saját magukat, húskampókra
akasztják sőt, megfeszíttetik magukat, nem ritka ezekben a
fanatizálódott közösségekben. De most nézzük, mi az én
véleményem erről a témakörről!
Mielőtt nekivágnék a részleteknek, egy gigantikus fényerejű reflektorral rá kell világítanom arra a rendkívül
fontos tényre, hogy az én kiindulási alapom nem hiten, hal71

lomásból vagy egyéb másodlagos forrásból származó információkon alapul, hanem személyes megtapasztaláson
alapuló tudáson. Ezzel nem azt akarom kijelenteni, hogy
visszatértem a halálból, hiszen egy ilyen „szerény” kijelentés, mint az előbbi, legalábbis egy ilyen tapasztalatot feltételez. Nem, erről nincs szó, nem is erről szól az én bizonyságom, hanem arról, hogy az ember nem az az objektum,
az a tok, amelyet testnek nevez, és amellyel a földi emberek
döntő többsége tökéletesen azonosítja önmagát. Saját tapasztalatom alapján azt állítom, hogy amikor ennek a „toknak” a működési ciklusa véget ér (az teljesen mindegy itt,
hogy milyen okból) akkor a lény, az ember nem hal meg.
Ezt állítom. Csak a test hal meg, de az nem te vagy. Viszont,
amint ezt már leírtam egy előző írásomban, a fizikai test elhagyása után is testben maradunk, éppen olyanban, mint
a tok, amelyből kilépünk, csak ez a test (vélhetően a valódi
testünk) sokkal finomabb, magasabb frekvenciájú test.
Olyan, amely lehetővé teszi, hogy eljussunk vele a szellemi
szférába, ahova valójában tartozunk. De mi az a személyes
tapasztalat, amiről beszélek? Nem szeretném hosszú lére
engedni ennek az élményemnek a leírását, hiszen egyszer
már megtettem, de mivel nagyon szorosan kapcsolódik ide,
és erre alapozom a saját nézetem ezért itt is felelevenítem
a dolgot. Nem saját elhatározásomból, de úgy vélem, hogy
éppen tanítási céllal és Isten szándéka szerint tökéletesen
éber állapotban átélve az eseményt, egy alkalommal majdnem tökéletesen elhagytam a fizikai testem. Furcsa, de
egyben lenyűgöző tapasztalat volt ez, és bőven elég ideig
tartott ahhoz, hogy egyrészt tapasztalatokat gyűjtsek (mit
érzek, érzékelek és milyen módon), másrészt, hogy miközben az esemény részese voltam, képes legyek analitikusan végiggondolni a történéseket. Hihetetlen, döbbene72

tes és elképesztő tapasztalás volt. Sajnos azóta nem volt részem benne, de mondhatom, alig várom, hogy ismét legyen.
Csodálatos érzés. A legfontosabb elsődleges tapasztalatok,
hogy megszűnnek a fizikai világ szabta korlátok. Erre a
testre nem hat sem a gravitáció, sem egyéb földi testünkben megszokott fizikai törvény. Minden tagod éppen úgy
érzed, mint a régi, elhagyott testben, de például testi fájdalmakat egyáltalán nem érzel. Olvastam arról, hogy valaki
ebben a testében is érzékelt fájdalmat, ez nyilván lehetséges, de e fájdalom forrása bizonyosan egészen más természetű, mint a fizikai világban. Itt megint muszáj egy rövid
kitérőt tennem. Hiszen olyan érdekes és jelentős témát
érintettem az előző mondataimmal, amely mellett nagy
hiba lenne szó nélkül tovasiklani. Tehát a test fájdalomérzetéről beszéltem. De a test, ha csupán energia, egy atomokból álló egység, akkor hogyan „fájhat”? Mi okozza, és
mi közvetíti ezt a „testi” fájdalmat? A „modern” orvostudomány már jól leírta ezt a jelenséget. Azt, ami az illúzióra
vonatkozik. Amelyben, az ebben az illúzióban elmerülő tudat megéli ezt a jelenséget. De mi lehet a valóság? Amint
említettem, nekem első kézből való tapasztalatom van ebben a tekintetben. Amikor a frekvenciám jelentős mértékben megemelkedett, elszakadtam a testem érzéseitől. Az érzékelésem jelentős mértékben megváltozott. Egyes fajtái,
mint például a fájdalomérzet gyakorlatilag megszűntek,
mások pedig, mint például a látás felerősödtek. Lényem érzékelésének a módja alapjaiban változott meg. E változás
pedig a tudatom megváltozásának okán következett be.
Számomra ez tökéletes, első kézből való bizonyíték arra,
hogy minden érzésünk kizárólag tudati szinten realizálódik. További bizonyíték erre a hipnózis általi érzéstelenítés
lehetősége is. Még agykontrollos tapasztalataimból is van73

nak történeteim ezt a mágiát magas szinten űző emberekről, akik például elég komoly sebészeti beavatkozásokat,
műtéteket „csináltak” végig érzéstelenítés nélkül, kizárólag
a saját tudatukat manipulálva. Agydaganat tűnt el így, csont
hossza nőtt meg, és még sorolhatnám a csodákat, amelyeket az „elme hatalmával” értek el e (fekete) mágiával operáló emberek. Az indiai fakírok tevékenységét tekintve is
számos „csoda” tanúi lehetünk. Testük számos funkcióját,
szívverésüket, fájdalomérzetüket, sőt, még testük vérvesztését is képesek tökéletes kontroll alatt tartani, kizárólag a
tudatuk manipulálásával. Ez utóbbi jelenséget én magam is
megcselekedtem gyakorló agykontrollos koromban. Az
agykontroll tanfolyamon (persze nem ingyen) a tudatra
ható parancsokat sajátít el az ember úgy, hogy azok tetszése
szerint és saját céljai elérésének érdekében a későbbi életében bármikor aktiválhatóak legyenek. Ez alapvetően jó
dolognak tűnt számomra akkoriban, hiszen magam is hittem az önfejlesztésben. Mindenek előtt az embert megtanítják elérni egy mélyebb tudatszintet, ahol ezek a parancsok képesek szinte azonnali hatást kifejteni a tudatra. Az
ember „normális” hétköznapi éber állapotában, úgynevezett béta tudatszinten működik. Ezek a tudatszintek is
frekvenciához köthetők, így is vannak meghatározva. Ezek
a bétánál mélyebb tudatállapotban ható parancsok tehát az
úgynevezett alfa tudatszinten működnek. Az agykontrollosnak tehát az első dolga, „lemenni alfába”. Egy idő után
ezt bármikor és bárhol, akár egy rockkoncert, vagy egy
technoparty kellős közepén is képes leszel megtenni akár
pillanatok alatt. Erre különböző technikák vannak, amelyek
alkalmazása egy idő után rutinszerűvé válik. Csak az érdekesség kedvéért mutatok be egyet ezek közül, hiszen
egyébként elég elképesztő a dolog. Van egy úgynevezett
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„három ujj” technika, amely úgy működik, hogy az ember
a tanfolyam során kap egy tulajdonképpen hipnotikus parancsot: „amikor összeilleszted a jobb kezed hüvelyk, mutató és középső ujjainak hegyét, abban a pillanatban alfába
kapcsol az agyad”. Ennyi a parancs és mint minden hipnózisban kapott parancs, ez is tökéletesen működik. Mit jelent ez? Azt, hogy aki megkapta ezt a parancsot, az tulajdonképpen egy másodperc alatt képes az agyát alfa
állapotba kényszeríteni tetszése szerinti helyen és időpontban. Mondom: működik a dolog. Volt tehát egy parancs, amely arra az esetre szólt, ha elsősorban az embert
magát komoly vérzéssel járó sérülés éri. Fejlettebb szinten
ez a technika más személyeknél is hatékonyan alkalmazható. Én tehát elsajátítottam a „nem fáj-nem vérzik” alfa parancsot. Történt egyszer, hogy csúnyán, jó mélyen belevágtam egy ujjamba. Dőlt a sebből a vér. Fél perc ugrálás
és nyavalygás után hirtelen eszembe jutott ez a parancs. Pillanatok alatt tökéletesen megnyugodtam, az ép kezemmel
ráfogtam a sérült ujjra és az agyam egy pillanat alatt átállt
alfára. „Nem-fáj-nem vérzik, nem fáj-nem vérzik” szólt
bennem a monoton mantra. Ez ment egy ideig, majd szépen lassan visszakúszott a tudatom béta állapotba. Én voltam a legjobban meglepődve, amikor azt láttam, hogy nem
fáj-nem vérzik. Teljesen elállt a vérzés és megszűnt a fájdalom. Nos, erről beszéltem, amikor azt állítottam, hogy aki
egyszer ebbe belekóstol, mi több, sikerei vannak a mágiával, annak igen nehéz vagy inkább lehetetlen lesz megmagyarázni, hogy ez nem jó dolog viszont rossz. Ezért állítom,
hogy ahhoz, hogy az ember ilyen szinten megváltozzon,
mint ahogyan én megváltoztam, kevés az emberi ráhatás.
Ahhoz annál jóval több kell. Mindezekből az ismeretekből
és tapasztalatokból nem tudtam nem levonni azt a követ75

keztetést, hogy minden a tudaton múlik. A tudatod határozza meg a világhoz és az anyagi testedhez való viszonyodat. Ez is egy olyan igazság, amelyet az ezotéria helyesen tanít. Az óriási csapda ott van, hogy a tudatosságot
önmagad erejéből vagy az Istenre bízva magad akarod-e elérni. Hiszen az ezotéria arra tanít, amire Buddha: önmagadban rejlik a megváltásod. Ez pedig hazugság. Mondom, egy szintig így is eljuthatsz, de e sikerek ára túl magas
lesz...
Tehát a testi érzékelésünket a tudatunk határozza meg.
Ha ez a tudat „felfelé néz”, azaz a szellemi világra (Istenre)
koncentrál, ahhoz kötődik, akkor elszakad az anyagi világ
„értékeitől”, figyelmen kívül kezdi hagyni azokat. Nem fáj
semmi, de nem is esik jól. Nem éhes, nem szomjas. Nem kívánja a napi drogokat (kávé, dohány, alkohol). Nem érdeklik a testi élvezetek, nem, hogy nem keresi ezeket, de
eszébe sem jut az embernek. Az anyagi, fizikai test egy
olyan állapotba kerül, ami amellett, hogy a lény számára
szinte mellékes, ezzel együtt tökéletes állapotú is, hiszen
magas frekvenciája okán szinte sebezhetetlen. A tudat csak
egyfajta szükséges kellékként érzékeli, de semmilyen fontos dolgot nem köt hozzá. Talán ellentmondásosnak tűnik
ez, hiszen az átlagember úgy hiszi, hogy annak van szuper
teste manapság, aki éjjel-nappal a testének fejlesztésén,
karbantartásán fáradozik. Pedig ez már megint a földhözragadt anyagi megközelítés. Mit egyek? Mit sportoljak?
Ha minden tudati szinten dől el, akkor ez a lehető legsilányabb megközelítés, márpedig minden tudati szinten dől
el. Gyúrhatunk, diétázhatunk, ihatunk csodaitalokat, jön
egy vírus és kicsinál. Úgy kipurcant mint a huzat. Ha viszont a tudatunk irányít, akkor észre sem veszünk egy
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ilyen vírust, mert szó szerint észre sem vesszük... Nos, nem
akarom túl hosszúra fűzni ezt a szálat, de a testiség az ego
asztala, ha szellemi emberek vagyunk, akkor eltolódik a
hangsúly, amint feljebb leírtam. Minél inkább szellemi
lénnyé válsz, annál jobban és fordítva is igaz ez az állítás.
Minél inkább anyagi lény vagy, minél inkább az egód vezet, annál jobban fog érdekelni a fizikai tested, a test egészsége, amelyről azt gondolod, hogy a te egészséged, a test
külleme, amelyről azt gondolod, hogy a te külsőd, és az ehhez a testhez kapcsolódó élvezetek. Ez van. De kanyarodjunk most vissza oda, ahonnan kissé elkalandoztam! Ott
tartottunk, hogy megtapasztaltam a fizikai test elhagyásának élményét egy olyan testben, amely bár érzékelésünk
szerint éppen olyan, mint a fizikai, mégis annál sokkal fejlettebb és finomabb, magasabb frekvenciájú test. Hiszen ez
a test képtelen sérülni, míg a fizikai igencsak sebezhető normál helyzetben. Nem éreztem sem nagyobbnak sem kisebbnek az új (vagy inkább igazi) testem, minden porcikám
pontosan ott érzékeltem ahol addig, kivéve, hogy tudtam
ez nem a fizikai (földi) testem, mivel ez az új nem ott volt,
ahol azt hagytam. Végig érzékeltem, gyakorlatilag centirőlcentire, ahogyan az érzékelésem kilép az egyébként ágyban
fekvő, fizikai testemből. Mondom: elképesztő és csodálatos
élmény ez. Egyáltalán nem féltem, sőt, nagyon boldog és
hálás voltam. Tökéletesen bíztam Istenben, és bár fogalmam sem volt akkor, hogy mi fog pontosan történni és miért, teljes bizalommal vártam a fejleményeket. Végül éppen
annyit kaptam (pedig sokkal többre vágytam:), mint
amennyit szükséges volt kapnom ahhoz, hogy e tapasztalat szilárd tudást szüljön bennem a testből való kilépés
utáni konkrét tapasztalások terén. Hiszen a „halál”, azaz a
fizikai test leállása esetében ez történik. A lény (az ember)
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aki vagy, elhagyja azt. Idáig a fix tudás részemről, ami innen jön, hit alapú.
Mivel az alábbiakban következőkben már csupán a hitem írhatom le, ezért kérlek, ezt tekintsd is így egy éles választóvonalat húzva az előbbi leírás és e közé! Nézzük tehát, én mit hiszek erről a dologról! Mivel a fentieket
átéltem, ezért nem fogadom el semmiképpen azt a teóriát,
hogy van egy halál utáni filmszakadás, ahol a tudat is elvész, ha csak rövid időre is, mint azt egyesek tartják. A tudat (így maga a lény, azaz az ember) meglátásom szerint végig aktív marad. Az a test, amelyben elhagyjuk földi
testünket, illetve a fizikai síkot vagy szférát, nyilvánvalóan
nem fog kedve szerint csapongani ide-oda, jönni-menni,
kísérteni, hanem valamilyen törvénynek engedelmeskedve,
valahova menni fog. Azok a lények, akik e világban „kísértetként” tovább időznek, szerintem vagy nem valódi
emberi lelkek (hanem azok helyét átvevő démonok, akik
valamilyen okból átveszik az eltávozott ember földi szerepét), vagy valamilyen általam tökéletesen ismeretlen ok
alapján rövid időre egyfajta különleges státuszba került lelkek, akik nem léphetnek valamiért tovább. Ez utóbbi verzió lehetősége egyébként meglepne, nem tartom valószínűnek. A fentiekben tárgyalt, leginkább a nagy vallások
híveinek szemszögéből megközelített verziók tárgyalásakor
kimaradt egy leírás, hiszen ez nem valláshoz kapcsolódik,
hanem egy apokrif irat tartalmazza azt. Nevezetesen az
Énok könyve, amelynek e tárgyban való megnyilatkozásával jómagam nem értek egyet, mégis elég érdekesnek tartom ahhoz, hogy bemutassam neked kedves olvasóm. Tehát következzék az Énok könyve szerinti verzió, először az
előzmény Hamvas Béla tolmácsolásában, majd maga a leírás:
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„Ezután az ég angyalai Henóchot körülvezették a túlvilági birodalmakon, a tűzországon, a szelek kamráján át.
Látta az oszlopokat, amelyek az eget tartják, a világ legkülső
részét, az angyalokkal szemtől szembe állt, látta a kaoszt, az
ítélet csarnokát, az üdvösség fáját és az igazság kertjét.”

Az ítélet csarnoka
„Innen más helyre mentem és az angyalok nyugat felé
nagy és magas hegyet mutattak, amely csupa szikla volt. A
hegy belsejében négy üres, mély, széles, sima barlangszerű
tér volt, négy közül három sötét, egy pedig világos és ennek közepén forrás fakadt. Én pedig így szóltam: Milyen simák ezek a barlangok, milyen mélyek és milyen barátságtalanok!
Rafael pedig, a velem lévő angyalok egyike azt mondta:
Ezek a nagy üres csarnokok azért vannak, hogy az elköltözöttek lelkeit összegyűjtsék. Azért teremtette ezeket az Úr,
hogy az emberek gyermekeinek minden lelkét magukba
tudják fogadni. A lelkek ezekben a csarnokokban fognak
tartózkodni ítéletük napjáig és végzetük beteljesedéséig, a
végzetet pedig a nagy ítéletkor fogják elnyerni.
Láttam az emberek gyermekeinek lelkeit, az elköltözötteket és volt közöttük egy, akinek panaszos hangja az égig
hatolt. Én pedig Rafaelt, az angyalt, aki velem volt, megkérdeztem: Kinek a lelke ez, akinek a hangja, a sok közül
kihangzik és panasza az égig emelkedik? Ő pedig válaszolt
és azt mondta: Ez Abel lelke, akit testvére Kain megölt és
őt panaszolja, addig a napig, amíg Kain magja a földről kihal és az ő magja az emberiségből örökre eltűnik. Akkor
pedig megkérdeztem, hogy milyen ítéletet fognak itt tartani: Miért áll külön ez a négy barlang? Ő pedig azt vála79

szolta: Ez a három azért készült, hogy az elköltözöttek lelkeit elválassza. Az igazak lelkei pedig el fognak választatni
ott, ahol az élet forrása fakad, a világos csarnokban. A bűnösök pedig hasonlóképpen más csarnokba kerülnek, miután a földön meghaltak és elhantolták őket, ha életükben
nem kerültek ítélet alá. Itt pedig el fognak ítéltetni a nagy
szenvedésre, az örök átokra és szomorúságra. Itt fognak
megkötöztetni az örök idők számára. Külön csarnok készült a: panaszkodók részére, akik pusztulásukért valakit
azzal vádolnak, hogy idő előtt őket valamilyen bűnös megölte. És van csarnok, amely olyan emberek lelkei számára
készült, akik nem voltak igazak, hanem vétkeztek és telve
voltak gonoszsággal s akik a gonosztevők sorsát fogják elszenvedni. Az ítélet napján lelkük nem fog megsemmisülni,
de nem is fognak feltámadni.
Akkor pedig dicsérni kezdtem a Világok Urát és így
szóltam: Dicsőség legyen az Úrnak, az Igazság Istenének,
aki az örökkévalóságban uralkodik!”
Eddig tehát az „Énoki” verzió, amelyet egyébként meglepően sokan nagyon komolyan vesznek. Bevallom, jómagamra is igen nagy hatást gyakorolt e mű, sőt ma is jelentős és figyelemreméltó iratnak tartom, de semmiképpen
sem mértékadónak. Nos, folytassuk tehát az én meglátásommal! Annak ellenére, hogy a „magam meglátásáról” beszélek, ismét meg kell említenem valakit, akiről több alkalommal írtam és beszéltem már, és akit – sokakkal
ellentétben – igen figyelemre és tiszteletre méltó embernek
tartok. Ez pedig nem más, mint az egyébként meglehetősen vegyes megítélésű, bő negyed évszázada élt és alkotó
svéd tudós, filozófus és teológus Emanuel Swedenborg.
Nem szándékom életének és munkásságának ismertetése
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jelen lapokon, ám azt mindenképpen meg kell jegyezni vele
kapcsolatban, hogy önmagát mindig is „Jézus Krisztus alázatos szolgájaként” határozta meg, innentől kezdve pedig
nekem szimpatikus az ember. Elolvastam szinte az összes
művét, amely szimpátia ezek során csak megerősödött
bennem. Elismerem, hogy a mai, sokszor erősen szkeptikus,
és minden irányból minden pillanatban irdatlan szellemi
támadásnak és elnyomásnak kitett elmék számára, Swedenborg egyes állításai kifejezetten nehezen emészthetők.
Vannak továbbá olyan állításai is, amelyekkel kifejezetten
nem értek egyet. Ettől függetlenül, ha az ember képes megfelelő nyitottsággal szemlélni egy-egy új információt, (hiszen ez a hozzáállás akár az én írásaim esetében is elengedhetetlenül szükséges) akkor sok ismerős, vagy a
sajátjaival rokon, esetleg addig keresett, addig hiányzó és logikusan beilleszthető információ birtokába juthat e módon.
Ez történt esetemben Swedenborg munkáit megismerve.
Swedenborg esetében alapkérdés, hogy az ember el tudjae fogadni a szerző azon állítását, miszerint például János
apostol esetéhez hasonlóan- ő maga is testéből kilépve „elszólíttatott lélekben”, azaz kilépve földi testéből szellemvilágbeli utazásokra indult, ahol tapasztalatokat, ismereteket
és tanításokat szerezve ismerkedett meg az általa igaznak
vélt és tolmácsolt állításokkal. Ráadásul mindezt rendszeresen, hosszú éveken át tette. Ez egyfajta kiemelt, újkori
prófétaként állítja elénk e szerzőt, amely státuszt elismerem
újfent, igen nehéz lehet elfogadnia annak, akinek nem,
hogy hasonló tapasztalatokban nem volt soha része, de még
csak nem is hallott ilyesmiről addig. Nekem, aki átéltem
Swedenborg leírásában szereplő történetekhez hasonlókat, akinek a saját meggyőződése is nagyban összevágott
azzal, amit e szerző munkái megnyilvánítottak, már jóval
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könnyebb dolgom volt döntő részben hitelesnek elfogadni
ezeket a swedenborgi állításokat. A halál utáni testről például ezt olvastam nála: „Valóban az ember szelleme a halál után úgy jelenik meg, mint amilyen a testben volt, amíg
a világon abban élt.” Ez például tökéletesen összevág az én
saját tapasztalatommal. Sokkal megrázóbb volt azonban
konkrét leírására lelni egy másik ember tollából annak az
élménynek, éspedig szó szerinti leírásban, amelyet magam
is pontosan így átéltem: „Megvilágosításul, hogy az ember
bensőjét tekintve szellem, saját tapasztalatomból akarom
felsorolni, hogy t.i az, ha az ember a testtől elragadtatik
miként történik meg. Az ember olyan állapotba helyeztetik, amely az alvás és az ébrenlét közötti állapot, és ha ebben az állapotban van, akkor nem tapasztal mást, minthogy
teljesen ébren van. Minden érzéke olyan éber, mint a test
teljes ébrenlétekor. Úgy a látás, mint a hallás és csodálatosképpen az érzés is, amely akkor finomabb, mint az a testi
ébrenlétkor lehetséges volna.” Nos, ez így történt velem is
szóról-szóra. Nagyon fontos megfigyelni a szóhasználatot! Bár régies a fogalmazásmód, az igen határozottan „átjön” általa, hogy a szerző is – mint jómagam is – külső befolyás hatására megtörténő folyamatként ábrázolja a testből
való kilépésnek a folyamatát. Tehát nem saját akaratból és
szándék szerint, különböző technikák által létrejövő jelenségről beszél, hanem egy transzcendens erő által megvalósított cselekményt ír le: „helyeztetik”, „elragadtatik”.
Ez azért nagyon fontos meglátás, mert hangsúlyosan Isten akaratából, nyilván a szellemi vezetőnk (angyalunk)
közreműködésével valósul meg a cselekmény, nem pedig
„saját erőből”, amely egyébként sem lehetséges, maximum
a delikvens hiszi azt, hogy ő a nagy mágus vagy guru, aki ezt
összehozta, pedig külső segítség nélkül az ember maxi82

mum a mosdóban lehet sikeres, de még ott sem, hiszen a
legalapvetőbb biológiai funkciók sem működnének Isten
nélkül. Szerinted a szíved azért dobog, mert azt te úgy akarod? Az embernek úgy általában a leghaloványabb fogalma
sincsen arról, hogy mitől és hogyan működik egy napból
huszonnégy órán keresztül folyamatosan az a test, amelyről azt hiszi, hogy az ő maga. Hogy mi zajlik benne, hogyan
és miért. Talán a természet kreálta törvények miatt? De a
természetet mi kreálta? Az örvénylő galaktikus por?
Tehát Swedenborg műveiben több alkalommal is rátaláltam velem megtörtént, vagy az én meglátásaimmal lényegében vagy akár tökéletesen egybevágó, azokat leíró és
megmagyarázó tartalmakra. Az pedig, hogy az ember egy
leírásban, – legyen az bármennyire is fantasztikusnak tűnő
– szó szerint ráismer egy vele is megtörtént esetre, meglehetősen hitelessé teszi számára az olvasott művet, annak további részleteit tekintve is.
További jelentős meggyőzőerővel bír számomra az a
tény is, hogy az említett szerző igen alacsony elfogadottságú
teológiai és filozófiai nézeteit tekintve, hiszen, mint említettem, egy átlagos földi halandó számára ezek a fajta prófétai vagy látnoki élmények nehezen integrálhatóak. Ez teljesen érthető. Swedenborg, – ahogyan jómagam is –
azoknak írt, akik képesek voltak be és elfogadni írásait, illetve konkrétan azoknak írt, akiknek szóltak az ő információi. A legtöbb ember még csak nem is hallott sosem erről
az emberről. Akiknek szólnak az ő közlései, azokhoz viszont
hiánytalanul el is jutnak. Ahogyan hozzám is eljutottak, és
ahogyan az én írásaim is eljutnak az én olvasóimhoz. Ne érts
félre, nem mérném össze magam e tudós elmével, mégis azt
gondolom, hogy ugyanazt a szekeret toljuk csak más kor83

ban. Egy gondolat erejéig még visszakanyarodva az alacsony
elfogadottsághoz, ha ilyen információval szembesülök, újra
és újra eszembe jut az az Oscar Wilde-i meglátás, miszerint:
„amikor sokan egyetértenek velem, azonnal elfog a kétség,
hogy bizonyosan tévedek”. Én is ezt gondolom. Ha a fővonalas tudomány és nézet ünnepli és elfogadja, vagy egyenesen kiemeli és példaként, előremutató ismeretként állít
elénk egy új meglátást vagy elméletet, akkor azonnal tudható, hogy az bizonyosan tévtanítás vagy egyenesen hazugság. Miért állítom ezt? Azért, mert a világot szándékkal
sötétségben, hazugságban tartják. Csak az kaphat katedrát,
az kerülhet reflektorfénybe, aki vagy ami ennek a szándéknak megfelel. Erről most ennyit. De miért hoztam szóba
Swedenborgot? Azért, mert az ő túlvilággal kapcsolatos leírása áll a legközelebb ahhoz, amely számomra is valószínűnek és leginkább elfogadhatónak, mi több, logikusnak tűnik, ha a saját tapasztalataimat komolyan veszem, én pedig
ezt teszem. Azért természetesen, mint mondtam nem mindenben értek egyet vele, de a rendszer, amelyet leír jó és kívánatos, mi több, életszerű. Ami gond van vele, az a Biblia
és a közötte fennálló időnkénti inkompatibilitás, bár a
szerző is a Bibliára hivatkozik, amint az néhány mondattal
alább majd olvasható lesz. Ebből fakadóan az is meglehet,
hogy én értek félre vagy nem tudok megfelelő mélységében
átlátni egyes swedenborgi állításokat. Ezek után és ennek
szellemében nézzük tehát, mit állított Emanuel Swedenborg
a halál utáni eseményekről!
Így ír a szerző 1758-ban:
„Manapság az egyházhoz tartozó ember alig tud valamit
a mennyről és a pokolról, úgyszintén a halál utáni életről,
habár mindezt az igében megírva találhatja., sőt sokan, akik
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az egyház kebelében születtek, még tagadják is ezeket, szívükben így szólván: Ki jött még onnan vissza és beszélte ezt
el? Hogy tehát az ilyen tagadás, amit kiváltképpen a világ
szerinti bölcseknél lehet tapasztalni, az egyszerű hitűeket
és tiszta szívűeket meg ne mételyezze és meg ne rontsa,
megadatott nekem, hogy az angyalokkal együtt lehessek és
velük beszélhessek, mint egyik ember a másikkal beszél és
a mennyekben, valamint a poklokban lévő dolgokat megláthassam, és pedig immár tizenhárom év óta, hogy ezeket
a látottak és a hallottak szerint megírjam, remélvén, hogy
így a tudatlanság felvilágosul, a hitetlenség pedig eloszlik.”
Kedvem lenne teljes terjedelmében bemásolni ide a
szerző „Menny és pokol – látottak és hallottak szerint”
című írását, amelyben komplett, szinte minden részletre kiterjedő leírást ad mind a mennyekről, mind a poklokról
(hiszen ezeket ő egyfajta „szintekre” bontja, de ezt nem
emeletszerű szintenként, hanem jóval inkább frekvenciájuk szerint egymástól eltérő szintenként kell elképzelni), továbbá Istenről, emberről, a mennyek és a poklok lakóiról,
valamint a szellemvilágról is teljes képet fest nevezett, magyarul is elérhető, bő kétszáz oldalas munkájában, amelynek bár a mai ízlés számára talán kissé nehézkes a nyelvezete, ettől függetlenül rendkívüli figyelmet érdemlő alkotás.
Ajánlom a figyelmedbe! Tehát, mivel terjedelmi okok miatt e késztetésemtől el kell tekintenem, ezért megelégszem
itt annyival, hogy kivonatosan bemásolok egyes, jelen témánk tekintetében igen reprezentatív részeket. Következzenek tehát ezek!
„Az Úr lelkem bensőjét felnyitotta és így nekem megadatott, hogy mindenkivel, akiket testi életben ismerék, ha85

láluk után beszélhessek, néhánnyal napokon át, némelyekkel hónapokon át...Beszéltem néhánnyal elválásunk
után két nappal és elmondtam nekik, hogy sírba tételükre
és temetésükre a készülődések éppen most folynak, hogy
elhantolják; amire azt felelték, helyesen cselekszik, hogy azt,
ami nekik testtül és ennek működésére szolgált, eltakarítják és azt akarták, mondjam meg, hogy nem halottak, hanem most is éppúgy, mint előbb, mint emberek élnek, és
csak egyik világból a másikba mentek át és nem tapasztalják, hogy valamit elvesztettek volna, mert éppúgy, mint
előbb, testtel és ennek érzékeivel bírnak és ésszel, meg akarattal, mit azelőtt és hogy hasonló gondolataik és hajlamaik,
hasonló érzéseik és hasonló kívánságaik vannak, mint a világban. Sokan, akik rövid idővel azelőtt haltak el, amint azt
látták, hogy úgy és hasonló állapotban élnek, mint azelőtt,
(mert a halál után először mindenki olyan életviszonyok
között van, amilyenben a világban volt; mindazáltal ezt fokozatosan, vagy mennyé, vagy pokollá változik), afelett,
hogy élnek, új örömet éreztek és azt mondták, hogy ezt
nem hitték volna. Nagyon csodálkoztak, hogy haláluk utáni
életük állapota felől ilyen tudatlanságban és vakságban
valának.”
„A szellemvilág nem a menny és nem is a pokol, hanem
a kettő közötti középhely, vagy középállapot, mert az ember halála után először ide jut és a betöltött idő múltán, világi élete szerint, vagy a mennybe emeltetik, vagy a pokolra
vettetik. Az ember addig, míg itt van, még sem a mennyben, sem a pokolban nincs. Az embernél a mennynek állapota a jónak az igazzal való összeköttetése és a pokolnak
állapota nála a gonosznak a hamissal való összeköttetése.
Ha valamely szellemembernél a jó az igazzal összekötve
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van, akkor az a mennybe jut, mert, mint mondottam, ez az
összeköttetés nála a menny. Ha azonban valamely szellemembernél a gonosz a hamissal van összekötve, akkor az
a pokolba jut, mert ez az összeköttetés nála a pokol. Ez az
összeköttetés a szellemvilágban történik, mert ott az ember
a középállapotban van. A szellemvilágban rendkívül nagy
számban vannak, mert mindenkinek első gyülekezési helye az és ott mindenkit megvizsgálnak és előkészítenek. Tartózkodásuk itteni idejének szigorúan meghatározott tartama nincs. Némelyek csak belépnek és azután, vagy
mindjárt a mennybe emeltetnek, vagy a pokolba vettetnek
le. Némelyek csak néhány hétig maradnak ott, némelyek
sok éven át Az emberek átjutásuk után, mihelyt a szellemvilágba jönnek, az Úr által valóban elválasztatnak. A gonoszokat azonnal ahhoz a pokoli társasághoz kapcsolják,
amelyben uralkodó szeretetük szerint már a világban valának; a jókat ellenben tüstént azokhoz a mennyei társaságokhoz kapcsolják, amelyekben a szeretet, a szeretetmunkásság és a hit tekintetében a világban voltak. Bárha
elválasztattak is, azért azon a világon mégis összejönnek, és
ha akarják, beszélgethetnek mindazok, akik a testi életben
barátságban, vagy ismerősek voltak, különösen a házastársak és a testvérek. Láttam, amint egy apa hat fiával beszélt és azokat ismét felismerte, és mások többen rokonaikkal és barátaikkal. De mivel világi életükből kifolyólag
különböző érzelműek valának, egymástól rövid idő múlva
elváltak. Azok ellenben, akik a szellemvilágból a mennybe,
és akik a pokolba jutnak, egymást többé nem látják, sem
egymást meg nem ismerik, hacsak nem egyenlő szeretetből eredő egyenlő érzelműek. (hacsak nem egyenlő frekvenciájúak) Annak oka, hogy a szellemvilágban láthatják,
de a mennyben és a pokolban nem, az, hogy azokat, akik
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a szellemvilágban vannak, hasonló állapotokba, amelyeket
testi életükben bírtak és pedig az egyikből a másikba helyezik, de azután mindnyájukat maradandó állapotba viszik, amely uralkodó szeretetük állapotával egyenlő és
amelyben az egyik a másikat csupán a szeretet egyenlőségénél fogva ismeri. A hasonlóság összeköt, és a különbözőség elválaszt.” (A túlvilágon azok tartoznak össze, akiknek azonos vagy egymáshoz nagyon közeli a frekvenciája,
az eltérő frekvenciák taszítják egymást, sőt, láthatatlanná is
teszik egymás számára a szellemi lényeket).
„Az ember meghal. Ez akkor történik, ha a tüdőnek lélegzetvétele és a szívverés eláll. Bár az ember mégsem hal
meg, hanem csupán a testitől válik el, amely neki a világban használatul szolgált. Az ember maga él. Azt mondám,
az ember maga él, mert az ember nem a test által ember,
hanem a szellem által, mert a szellem az, aki az emberben
gondolkozik és a gondolkozás a hajlammal együtt alkotják
az embert. Ebből kitetszik, hogy az ember, amidőn meghal,
csupán egyik világból a másikba megy át. Ezért van az,
hogy az Igében és ennek benső értelmében a halál a feltámadást és a további életet jelenti. Az emberszellem az elválás után még egy kis ideig a testben marad, azonban tovább nem, csak a szív teljes megnyugvásáig, ami a betegség
állapota szerint, amelyben az ember meghal, különféleképpen történik; mert a szív mozgása némelyeknél hosszan
tart, míg másoknál rövid ideig. Mihelyt ez a mozgás megszűnik, az ember felébresztetik. Ezt azonban egyedül az Úr
végzi. A felébresztés alatt az emberszellemnek a testből
való kivezetését értjük, amit általánosan feltámasztásnak
nevezünk. Hogy az ember szellem a testtől korábban el
nem válik, mintsem a szív mozgása megszűnt, annak oka
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abban van, hogy a szív a szeretetből eredő hajlamnak felel
meg, ami az ember tulajdonképpeni élete. Hogy a felébresztés miképpen történik, azt nekem nem csupán megmondották, hanem élő példa által meg is mutatták. A tapasztalat magamon történt, hogy teljesen tudjam,
miképpen történik. A testi érzékek tekintetében az érzéstelenség állapotában voltam s így csaknem a halál állapotában, holott mégis a benső élet a gondolkozással együtt
változatlanul maradt, hogy megfigyelhessem és emlékezetemben megtarthassam, ami azoknál bekövetkezik és történik, akik a halálból felébresztetnek. Azt vettem észre,
hogy a test lélegzése teljesen megszűnt, holott a benső lélegzés, amely a szellem lélegzése, összekapcsolódott a test
csendes és gyenge lélegzésével. Először a szívverés tekintetében a mennyei birodalommal közösség következett be,
mert az ember szívének ez a birodalom felel meg. Onnan
angyalok meg is jelentek, néhányan a távolban és kettő a
fejhez közel, ahova leereszkedtek. Ennél fogva mindenféle
saját indulatom megszűnt, mindazáltal a gondolkozás és az
öntudat (perceptio) megmaradt. Ebben az állapotban néhány óráig voltam. A szellemek, akik körülöttem voltak,
most eltávolodtak, mert az hitték, hogy meghaltam. Szintén balzsamos illatot is éreztem, mint valami bebalzsamozott halott mellett; mert ha mennyei angyalok vannak jelen, akkor a halott szagát, mint valami illatosat érezik és ha
ezt a szellemek érzik, akkor közeledni nem tudnak. Az
ember szellemétől az örök életbe való bevezetésekor a gonosz szellemeket is éppen így tartják vissza. Az angyalok,
akik a fejnél ültek, csendesek valának. Csupán gondolatukat hozták az enyémmel érintkezésbe; ha azok felvétetnek,
akkor az angyalok tudják, hogy az ember szelleme abban
az állapotban van, mikor már a testből kivezethető. Gon89

dolataiknak közlése akként történt, hogy arcomba tekintettek, mert a mennyben a gondolatok közlése így történik.”
Itt meg kell szakítanom egy pillanatra az idézetet. Ha olvastad első írásom, talán emlékszel mit írtam ott: Ne veszítsd el Jézus arcát! Most kérlek olvasd el újra a vastagon
szedett részt!
Folytatom Swedenborgot: „Mivel nálam a gondolkozást
és az érzést meghagyták és pedig azért, hogy tudjam és megtartsam, hogy a felébresztés miként történik, ezért megihlettettem, hogy azok az angyalok először azt kutatták, hogy
gondolatom hova irányul, (hogy egyenlő-e a halottaknak
gondolatával, akik rendesen az örök életre gondolnak) és lelkemet ebben a gondolatban megtartani akarták, azután azt
mondották nekem, hogy az ember szellemét a testtől való
elváláskor utolsó gondolataiban olyan sokáig tartják meg,
amíg azokhoz a gondolatokhoz vissza nem tér, amelyek
azokból a hajlamokból erednek, amelyek nála a világban az
általános és uralkodó hajlamok valának. Különösen megengedtetett, hogy észrevehessem és érezhessem, hogy a
bensőnek, amely lelkemnek és így szellememnek is székhelye, a testből való elvonása és egyszersmind kiszakítása
milyen és azt mondották nekem, hogy ez az Úrtól eredett
és hogy a feltámadás ebből származik. Ha mennyei angyalok a feltámasztottnál vannak, akkor őt el nem hagyják, mert
szeretik. Ha azonban a szellem olyan, hogy tovább a menynyei angyalokkal érintkezni nem képes, ő az, aki tőlük elkívánkozik. Ha ez történik, akkor az Úr szellemi birodalmából jönnek angyalok, akik által neki a világosság élvezete
megadatik, mert előbb nem látott semmit, hanem csupán
csak gondolt. Azt is megmutatták, hogy ez miképpen tör90

ténik. Úgy látszott, mintha azok az angyalok a bal szem héját az orr válaszfala felé felcsavarták volna, hogy a szem felnyíljék és a látás megadassék. Maga a szellem sem tapasztalja ezt másként, minthogy ez így történik, de ez csupán
látszat. Amikor tehát látszék, hogy a héjacskát elhúzták, akkor némi világosság mutatkozott, ami mégis homályos,
mint amikor az ember első ébredésekor a szempillák között
kitekint. Ez a homályos világosság nekem mennyei színűnek látszott. Azután azt mondották nékem, hogy ez a viszonyok szerint különböző módon történik. Erre érezni
lehetett, mintha az arcból valamit szelíden kifejtettek volna.
Midőn ez megtörtént, akkor szellemi gondolkozás adatik.
Az arcból való kifejtés szintén csak látszat, mert azáltal azt
jelképezik, hogy a természeti gondolkozásból a szellemi
gondolkozásba jut. Az angyalok akkor a legnagyobb gondossággal arra törekednek, hogy a felébresztettől semmi
egyéb fogalom ne támadjon, mint az, mely a szeretet után
vágyik (sapit ex amore); akkor azt mondják neki, hogy ő
szellem, A szellemi angyalok, miután a világosság élvezését
a felébresztettnek megadták, az új szelemnek mindenféle
szolgálatot teljesítenek, amelyet abban az állapotban csak kívánni akar és megtanítják azokra a dolgokra, amelyek a másik világon vannak, azonban csak annyiban, amennyiben azt
megértheti. Ha azonban nem olyan, mint aki taníttatni
akar, akkor a felébresztett ezeknek az angyaloknak társaságától elkívánkozik. Bár, az angyalok el nem hagyják, hanem
ő válik el tőlük; mert az angyalok mindeniket szeretik és
semmit annyira nem kívánnak, mint hogy szolgálhassanak,
taníthassanak, és a mennybe emelhessenek; ebben áll legnagyobb élvezetük. Ha tehát a szellem ilyen módon elválik,
akkor a jó szellemek fogadják be és ha azok közösségében
van, akkor azok neki szintén minden szolgálatot teljesítenek.
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Ha azonban földi élete olyan volt, hogy a jók társaságába
lenni nem tudott, akkor ezektől is elkívánkozik, és ez addig
ismétlődik, amíg olyanokkal nem társul, akik a világban
folytatott életével teljesen megegyeznek. Ezeknél találja
meg életét és csodálatos, ismét ugyanazt az életet folytatja,
mint a világban. Némelyekkel elköltözésük után három
nappal beszéltem és itt az történt, amiről fentebb szó volt.
Három olyannal is, akit a világban ismertem és ezeknek elbeszéltem, hogy temetésükről most intézkednek, hogy testüket eltemetik. Ezt a kifejezést használtam: “őket eltemetik”.
Amint ezt hallották, kissé csodálkoztak; azt mondották, hiszen élnek, azonban azt temessék el, ami nekik a világban
szolgált. Azután igen csodálkoztak afelett, hogy amíg a testben éltek, a halál után ilyen életben nem hittek, de leginkább
afelett csodálkoztak, hogy az egyházon belül csaknem mindenki ilyen hitetlenségben van. Azok, akik a világban a test
halála után a lélek semmiféle életében nem hittek, ha látják,
hogy élnek, nagyon szégyenkeznek. Azok, akik ebben megerősödtek, hasonlókhoz társulnak és azoktól, akik ama hitben valának, elválnak. Legtöbbször valamely pokoli társasághoz kapcsoltatnak, mert az ilyenek az Istent hasonlóan
tagadták.”
Nos, ennyi az idézet, amelyről azt gondolom, hogy egy
meglehetősen határozott képet fest a halál utáni történésekről, de ami a bizonyosságot illeti, azt valószínűleg csak
akkor kapjuk meg, amikor eljön a mi földi életünk utolsó
pillanata is. Nagyon figyelemre méltó részlet Lukács evangéliumában, hogy itt a Krisztussal együtt megfeszített két
„lator” közül az egyik káromolja Jézust, míg a másik rászól
erre, hogy ne tegye. Majd ez következik:
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„És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam,
mikor eljősz a te országodban!
És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem
leszel a paradicsomban.”
Ha pedig Jézus ezt mondta, akkor ez is alátámasztja a
fent olvasható verziót, amely szerint van, aki azonnal eljut
a neki megfelelő helyre, de, hogy nincs lámpaoltás az bizonyos. Ez persze éles ellentétben áll mindazzal, amelyeket
a vallási közösségek és tanítások sugallnak, de számomra
azoknál sokkal kevésbé misztikus és jóval életszerűbb a
swedenborgi leírása a földi létünk befejezése utáni közvetlen eseményeknek, főként saját tapasztalataim fényében.
Ami azonban számomra zavaró, hogy nem mindenben
vagyok képes megteremteni a Biblia és Swedenborg között
a szintézist, avagy az átjárhatóságot. Swedenborg írásai
tele vannak igeidézetekkel, amelyek igyekeznek megmagyarázni vagy bizonyítani állításait, ám én mindenképpen
úgy gondolkodom, ha nincs meg az összhang, akkor a
Biblia az irányadó (és egyébként is). Ám azt azért el kell
mondanunk e szerző állításainak védelmében, hogy egyrészt sűrűn hangsúlyozta a Bibliának, mint teljes mértékben szellemi megfelelésekben íródott mű szó szerint való
értelmezésében rejlő buktatókat, másrészt pedig az ő munkássága, publikációi óta nagyon jelentős változások történtek mind a szellemi világban (mennyek), mind az itteni,
fizikai világban. Hiszen a földi világ belépett az utolsó
időbe, a Laodiczeai korba, a mennyben pedig megkezdődött az ítélet. Swedenborg egyébként még élete vége felé azt
állította, hogy ez így van, de a bibliai idői próféciák szerinti
pontos számítások, az ítélet megkezdését a mennyben
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1843-44-re teszik. Ekkor Swedenborg már nem volt a földi
létben, hiszen 1772-ben elhagyta eme árnyékvilágot.
Mielőtt e fejezetet lezárnám és rátérnék az igen izgalmas
témát kínáló következő fejezetre, néhány mondat erejéig
még összevetném Swedenborg, a katolikus és a saját nézeteimet fejezetünk témájával kapcsolatban, hiszen különösen a katolikus verzióban olyan ordító és szándékos hazugságok vannak, amely mellett nem tudok és nem is
akarok szó nélkül elmenni. Kezdeném a Swedenborg által
leírtakban számomra kétséges állításokkal a teljesség igénye nélkül, hiszen csak a fentebb ajánlott mű, -amelyből az
idézetek származnak- terjedelme több, mint a kezedben
tartott írásé. Tehát emberünk azt állítja többek között,
hogy az angyalok nem az emberektől független és azok
előtt teremtett lények, hanem kivétel nélkül az emberi fajból származnak, azaz a különböző mennyekbe eljutott emberek válnak angyallá. Én ezt ebben a formában nem osztom. Szerzőnk azt állítja továbbá, hogy sátán nem egy
konkrét entitás, hanem egy gyűjtőfogalom, erről így ír:
„Eddig a világban azt hitték, hogy van egy bizonyos ördög, aki a pokol fölött uralkodik, és hogy ez világosság angyalaként teremtetett, de miután pártütővé lett, seregével
együtt a pokolba vettetett. Hogy ezt hiszik, az onnan ered,
hogy az Ige ördögöt és sátánt, meg lucifert említ és mivel az
Igét itt betű szerinti értelemben értelmezték. Holott abban
az ördög és a sátán alatt a poklot értjük. Az ördög alatt azt
a poklot, a mely hátrafelé fekszik és ahol a leggonoszabbak
vannak, akiket gonosz angyaloknak (mali genii) neveznek és
a sátán alatt azt a poklot, amely elölről van, ahol nem olyan
gonoszok vannak, akiket gonosz szellemeknek neveznek és
lucifer alatt azokat értjük, akik Bábelből, vagy Babiloniából
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valók; olyanokat ugyanis, akik uralkodásuk határait a menynyig kiterjesztik. Hogy egy ördög sincs, akinek a poklok alávetve volnának, az abból is kitetszik, hogy mindazok, akik a
pokolban vannak, valamint azok is, akik a mennyben vannak, az emberi nemzetségből származnak.”
Nos, ami e leírást illeti, én erről azt gondolom, hogy szerzőnknek itt kizárólag abban van igaza, miszerint tökéletesen téves elgondolás az, hogy sátán a pokol ura. Hiszen a
poklot (poklokat) is az Úr felügyeli. Sátán e világ, a föld ura,
itt van az ő királyi széke. Azonban az, hogy sátán nem egy
önálló entitás, nézetem szerint gigantikus tévedés. Egy
olyan tévedés, amelyet a hazugság atyja minden erejével
igyekszik megszilárdítani az emberekben. Úgy nézem, igen
nagy sikerrel. Pedig ha valaki tud olvasni és képes értelmezni az igét, akkor könnyen igazságra juthat e témát illetően, hiszen a Biblia bizony – például Jób könyvében több
ízben is- konkrét, egyedi létezőként, lényként említi sátánt.
Íme Károli szerint:
„Lőn pedig egy napon, hogy eljövének az Istennek fiai, hogy
udvaroljanak az Úr előtt; és eljöve a Sátán is közöttök.”
Káldi Vulgáta:
„Némelly nap pedig, mikor elő-jöttek volna az Isten fiai,
hogy az Úr előtt állanának jelen vala vélek a Sátán is.
Kinek monda az Úr: Honnét jösz? Ki felelvén monda:
Meg-kerültem a földet és el-jártam azt.”
Ezt nehéz lenne átültetni Swedenborg fenti leírásába, hiszen ez egy nagyon konkrét bibliai bemutatása sátánnak,
aki ezek szerint egy, az Istennek fiai közül. Itt tehát vagy
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szerzőnk lő kapitális bakot, vagy teljesen más szövege volt
az ő Bibliájának, mint az általam idézett szövegek. Swedenborg írásaiban e két téma a számomra leginkább szembeszökő tévedés, bár akad még néhány kisebb is, ezeket
azonban itt már nem részletezném. Szerzőnk védelmében
azonban le kell szögeznem, hogy bizony csalhatatlan ember nincs, még a római pápa sem, pedig az egyháza ezt állítja vele kapcsolatban, amint azt lejjebb olvashatjuk majd.
Nyilvánvalóan és is tévedek bizonyos dolgokat illetően,
de az emberi tudat könnyen megcsalható és manipulálható,
ezért Isten nem is azt várja el az embertől, hogy mindent
tökéletesen tudjon, hanem azt, hogy próbáljunk meg gondolkodni, lényegét tekintve legyünk készséges alanyai az
Ő vezetésének. Itt megint megtorpannék egy szóra, hiszen
itt ismét felbukkant egy igen fontos gondolat, csak úgy mellékesen :) Nyilván sokan vannak olvasóim között, akik olvasták a Bibliát és találkoztak abban azzal a résszel, amikor
Krisztus azt mondja, hogy
„Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé
a másik orczádat is. És a ki törvénykezni akar veled és
elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. És
a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.”
Azt gondolom, hogy ez az igerész sokakban megütközést
kelt, amelynek oka ismét csak a meg nem értése az igének.
Miért mondta ezt az Úr? Nem az lenne a logikus, hogy
igyekszem megvédeni magam? Nem támadok meg senkit,
de ha engem bántanak, akkor tűrjem, sőt ellenkezés nélkül
még támogassam is? Elég érthetetlennek tűnik elsőre a
dolog. De mit akart ezzel mondani az Úr? Azt, amire fel96

jebb utaltam: hogy „legyünk készséges alanyai az Ő vezetésének”. Hiszen, ha Istenre bíztuk magunkat, akkor el kell
fogadnunk azt, hogy semmi sem történhet velünk az Ő
akarata, szándéka ellenére. Ha pedig így van, akkor egy
bennünket ért agresszió sem lehet a véletlen műve. Oka van
annak, mint mindennek. Csak mi nem ismerjük ezt az
okot. Ám Isten igen. Ezért int, hogy ne kapálódzunk ellene,
hanem fogadjuk el alázattal, sőt menjünk vele. Ne küzdjünk
az árral szemben. Péternek maga Krisztus mondta, hogy
„Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem
gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra”, amikor Péter le akarta beszélni Őt arról, hogy Jeruzsálembe
menjen és szembenézzen a sorsával. Persze én azt gondolom erről is, amit elolvashattál előző írásaimban, de ettől
függetlenül valóban úgy kell iparkodnia az Istent kereső és
szerető, Krisztust követő embernek, mintha kizárólag rajta
múlna az, hogy gondolkodik-e, és e gondolkodás hozományaként, eredményeként rátalál-e az igazságra, vagy
sem.
Bár jócskán elhagytuk már, de kanyarodjunk vissza rövid ideig a katolikusok által megfogalmazott halál utáni
történések leírásához, hiszen mint minden tanításuk, ez is
hemzseg a hazugságoktól, csúsztatásoktól! Itt is csak néhány durva torzítást emelnék ki olyan módon, hogy a fenti
leírásból idézem majd kommentálom ezeket, hiszen már
így is alaposan elidőztünk e mellékszálon.
„Noha végtelen távolság választja el őket az istentől,
mégis hasonlók hozzá, részesei az isteni természetnek, és
vele együtt fognak uralkodni örökkön-örökké.”
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Itt nem a tartalom, hanem a megfogalmazás durván félreérthető volta a probléma. Sok hívő azt gondolja, hogy isteni személlyé válva a halála után, Isten mellett, egyfajta kisistenként fog uralkodni mindenféle alattvalókon, holott
erről szó nincs. Az uralkodás szolgálatot jelent. Hasznos
munkát és nem henyélést. Az Isten munkára teremtette az
embert, nem rabszolga munkára, hanem felelős munkára,
amikor rábízta Édent. Így fogja az Úr rábízni ezekre az emberekre az új földet is, de nem azért, hogy kiszipolyozzák,
hanem azért, hogy óvják azt.
„A megkereszteletlen gyermekek lelke számára, akik saját maguk bűntelenek ugyan, a mennybe azonban nem juthatnak be.”
Ez durva hazugság. Minden (kis) gyermek, aki még ebben a korában meghal a földön, bejut a mennybe, hiszen ártatlan. Itt az „anyaszentegyház” csupán a saját tanításait és
pozícióját akarja erősíteni az ige félremagyarázásával. Nem
egyedi eset.
„Azok a lelkek, akik nem egészen tiszták, hanem halálukkor bocsánatos bűn terhelte őket, vagy még le kell vezekelniük bűneik büntetését, a tisztítótűzbe (purgatórium)
kerülnek, hogy ott szenvedéseik révén megtisztuljanak,
amíg megérnek a mennyre. A megtisztulás helyén tartózkodó lelkek sorsán földön élő rokonaik stb. enyhíthetnek
imákkal, alamizsnával, miseáldozattal stb.
Szintén durva hazugság, szintén pozícióerősítés céljából.
Ezzel a tanítással akarják kizsarolni a hívőből, hogy az ő
közbenjárásukat keresse és ezért a lehető legtöbbet fizesse.
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A purgatóriumot ezért találták ki, hiszen az a katolikusok találmánya, a reformáció határozottan tagadja. A purgatórium szimpla biznisz. Spirituális börtön. „Ha eleget fizetsz, kiimádkozunk onnan fiam, ha nem, ott döglesz meg.”
„Az isten nemcsak igazságosságát, hanem könyörületességét és bölcsességét is megmutatta azzal, hogy a súlyos
vétkeket örökké tartó büntetéssel sújtja. Sok ezren, akik
most az örök boldogság részesei, eltévelyedtek volna céljuktól, ha az isten a súlyos vétkeket csak időben véges, ideig
tartó büntetéssel sújtotta volna..., mert épp az örök büntetéstől való félelem tartotta őket az igaz úton, és vezette el
az örök boldogsághoz.”
Óriási csúsztatás ez, hiszen ha valaki félelemből marad
meg a helyes úton, akkor nem hitből és szívből eredő szándéka szerint teszi ezt, így tehát, bár fizikailag nem követte
el a bűnt, a szíve szerint elkövette volna csak nem merte. Mivel a késztetés, a vágy él benne (csak félelemből elfojtotta
azt) ezért frekvenciáját tekintve éppen olyan alantas, mint
az, aki el is követte a bűnt vagy bűnöket. Erre a helyzetre
mondta az Úr, hogy aki asszonyra bűnös vággyal néz, az tökéletesen egyenértékű az Isten szemében azzal, mintha ezt
a vágyát ki is élte volna. Sokan nehezen értik meg ezt és még
nehezebben fogadják el, hiszen ha nem tettem meg (bár szívesen megtettem volna, de mégsem, mert megálltam), akkor miért vagyok mégis bűnös? Ezt csak úgy érthetjük
meg, ha például frekvencia alapján vizsgáljuk a dolgot. Azt
mondtam (Swedenborggal egyetértésben), hogy a halál
után a lélek (szellem), azaz a valódi ember oda jut, ahova a
minősége (hajlamai, frekvenciája, tisztasága-alantassága)
őt társítja, mivel a szellemvilágban hasonló a hasonlóhoz
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vonzódik. Ha szívem szerint megtennék egy dolgot (mert
a hajlamom, a frekvenciám arra ösztönöz), de nem teszem
meg, mert félek a büntetéstől, attól még a hajlamom azonos
azéval, aki meg is teszi azt, amit én nem merek. Azért, mert
én félve a büntetéstől nem teszem meg (csak titokban vágyok rá) még nem leszek magasabb frekvenciájú (különb)
annál az embernél, aki megteszi, hanem pontosan azonos
minőségű leszek, illetve vagyok vele. Ezért, aki vágya szerint
(szíve szerint) elkövetne egy cselekményt, az Isten szemében azonos azzal, mintha el is követte volna. Ez a helyzet, ha
tetszik ha nem, és bizony azt kell mondjam, hogy igazságos
is, hiába ágál ellene az ember. Ez az ellenérzés is csupán a
meg nem értésből fakad. Ha az ember képes megérteni, így
elfogadni azt az érvelést, amelyet itt leírtam, akkor megérti
e helyzet igazságosságát is.
„Az idők végeztével azután a lélek ismét egyesül korábbi
testével, amidőn az isten, mindenhatósága révén, a testet
feltámasztja.”
Ez nem igaz. Nincs szükség soha többé az anyagi testre.
Rengeteg pénzt beszedtek és beszednek az egyházi temetésekből, ezért is számított óriási büntetésnek, ha valakit az
egyház nem engedett „megszentelt” földbe temetni, mert
azt állították ilyenkor, hogy ez a személy nem támadhat fel.
Az anyagi testre egy alkalommal van szükség, mégpedig itt
az egyszeri földi, fizikai létben. Az új test – ezt ma is kevesen tudják, még a felvilágosultabb teológusok közül is kevesen – már adott. Erről beszéltem feljebb és számos más
írásomban is. E pillanatban is rendelkezel vele, csak fogalmad sincs erről. Ebben a finom testben lépsz tovább innen,
amikor elhagyod az anyagi tested. Ez az idézetben megfo100

galmazott tévhit, tévtanítás generált olyan ostoba teológiai
okoskodásokat, amelyekbe még a legkomolyabb „egyházatyák” is képesek voltak belebonyolódni a történelem során. Íme egy erre vonatkozó példa: „Szent Ágoston pl. azt
tanítja, hogy ha az egyik ember elfogyasztja a másikat, akkor a felfalt ember testét az isten az utóbbinak és nem az
emberevőnek ítéli oda a feltámadáskor.” Hasznos gondolatok, legalább nem unatkozott a szent. Nézzük a következő
meglátását!
„Ágoston azt tanította, hogy az Ezeréves Birodalmat isten országának az egyházban történő megvalósulásaként
kell értelmezni.”
Szerinte. Meg az „anyaszentegyháza” szerint. Klasszikus
példája ez annak a bölcs mondásnak, hogy „minden
szentnek maga felé hajlik a keze”. Szerintem az Ezeréves Birodalmat a Biblia szerint kell értelmezni, ahol szó nincs
Ágoston egyházáról, illetve van, de egészen más megfogalmazásban. Leginkább fenevadként utal rá az ige, de
nézzük meg, hogy Ágoston miből jutott erre a következtetésére! (Jelenések 20.4.)
„És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték
nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket
vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és
a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem
vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és
uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.”
Hát nem tudom, hogy Ágoston idejében ez pontosan miként volt, de ami az elmúlt évezredet illeti, abban inkább
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Szent Ágoston anyaszentegyháza volt az, aki a fejét vette Jézus Krisztus követőinek... Nos, e torzítások szemügyre vétele éppen jó végszó következő fejezetünkhöz, amely a
Biblia és a kereszténység viszonyát veszi nagyító alá.

Biblia versus kereszténység
Mielőtt rátérnék jelen fejezet tárgyára, muszáj egy kicsit
ismét vizsgálnom ezt a „keresztény” elnevezést. Ez valamiért nagyon csípi a szemem (nyilván mert hazugság), ráadásul kaptam ismét némi elgondolkodtató gondolatsort e
tárgyban. Előző írásomban, a Backstage című könyvben leírtam, hogy többeknek, teológus professzornak, egyetemi
tanárnak feltettem a kérdést ezzel kapcsolatban. Idézem kivonatosan az ide vonatkozó részt, hogy érthetően folytathassam az ott tulajdonképpen félbehagyott, illetve azóta kiegészítést nyert gondolatmenetem: „ A kérdés úgy szólt,
hogy milyen adatok alapján jelenti ki azt, hogy a konstantini fordulat előtt Krisztus követői keresztényeknek nevezték önmagukat? Íme a válasz: „A keresztény elnevezés
valóban a Bibliából ered, Jézus követőit először Antiokhiában nevezték keresztényeknek (Ap.Csel.11:26.). Az elnevezés aztán széles körben elterjedt, és számos forrásban felbukkan, tehát az első évszázadokban, a konstantini fordulat
előtt is használták ezt a nevet (a keresztények is önmagukra,
illetve mások is rájuk). Biblián kívüli forrásként megemlíthető pl. Tacitus, a római történetíró feljegyzése (Christianusként hivatkozik rájuk): számos hivatkozás van erre a
névre, tehát a források magától értetődően használják ezt
az elnevezést.” Eddig az idézet.
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Rendben van. Akkor most nézzük meg a hivatkozott igeszakaszt! Apostolok cselekedetei 11.25-26 Károli: „25. Elméne pedig Barnabás Tárzusba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván, elvivé őt Antiókhiába. 26.És lőn, hogy ők egy egész
esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.”
Nem tudom ki, hogy érzi, de a Károli verzió szinte csak
úgy mellékesen, a 26. vers végén megjegyzi, hogy (ja?) „és
a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.” Ahhoz képest, hogy mára egy több mint kétmilliárdos vallás nevének első bibliai előfordulásáról van szó,
a dolog kissé elsikkadt. Fontosabb volt, hogy Barnabás és
Saulus egy egész esztendeig ott forgolódott, hogy nagy sokaságot tanítottak, mint az, hogy először itt bukkan fel a keresztény elnevezés.
A Vulgáta, Káldi -féle 1626-ban kiadott magyar verziója
szerint is elég cifra a dolog:
„El-méne pedig Barnabás Tarsusba, hogy meg-keresné Saulust: kit mikor fel-talált volna Antiokiába vivé. És egész
esztédeig lakának ott az Anyaszentegyházban: és sok sereget
tanítának, úgy hogy először Antiokiában neveztetnének a
tanítványok Keresztyéneknek.”
Csia szerint: „Eljutott a hír felőlük a Jeruzsálemben levő
eklézsia fülébe is, úgyhogy onnan Barnabást elküldték Antióhiába. Mikor az odaérkezett és látta az Istennek ott ható kegyelmét, megörült, és mindnyájukat bátorította, hogy elszánt
szívvel maradjanak meg az Úr mellett. Mert jó, Szent Szel103

lemmel és hittel telített férfi volt. Így elég nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Elment azután Tárzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antióhiába. Úgy
történt azután, hogy egy egész éven át együtt voltak az eklézsiában, s jókora sokaságot tanítottak. A tanítványok először
Antióhiában kapták a keresztyén nevet.”
Ez utóbbi verziót azért idéztem a 22. verstől folyamatában, hogy érezhetővé váljon a lényeg. Az itt már különírt,
teljesen önállóként szereplő utolsó mondat szinte teljesen
idegen a szövegkörnyezettől! Nem illik oda. Az előzmények
teljesen másról szólnak. Számomra világosan látszik, hogy
bár Károli és különösen a katolikus-jezsuita Káldi igyekezett valamiféle egységet teremteni az utolsó mondat és az
azt megelőző szöveg között, ezt a mondatot, ahogyan Csiánál jól érzékelhető, valaki utólag biggyesztette a szöveg végére. Egyébként is: „És a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek”. De kik és miért? Csak
úgy? „A tanítványok először Antiókhiában kapták a keresztyén nevet” De kitől és miért? Ezek lettek volna a helyes és logikus kérdések, amelyet a tudós elméknek kellett
volna szegeznem... Erről egy szó sincs az írásban. Kiknek
nem tetszett, vagy nem felelt meg az addig általánosan
használt „Krisztus-követő” elnevezés? Miért kellett ezt megváltoztatni? Amint írtam, maga Jézus (Jehosua azaz Isten
segítsége) egyetlen egy alkalommal sem beszélt soha, sehol
kereszténységről. Miért? A válasz egyszerű és kézenfekvő:
mert nem ismert el ilyen elnevezést. Ahogyan például még
a Károli verzióban is sűrűn előforduló „anyaszentegyház”
kifejezést sem. Ezek kivétel nélkül mind „emberi találmányok”, nem Istentől valók. Bár a „keresztelés” szót Krisztus
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szájába adták az igefordítók, meggyőződésem, hogy ezt a
szót vagy kifejezést sem használta sosem Jézus.
Jól alátámasztja ezt a kijelentésemet az az igeszakasz, ahol
Pál a Titushoz írt levelében így beszél (Károli szerint):
„Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi
cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg
minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek
megújítása által,”
Még a jezsuita Káldi is így hozza ezt a szakaszt a latin
Vulgáta magyar fordításában:
„nem az igazság chelekedetiből, mellyeket mi chelekedtünk,
hanem az ő irgalmassága szerént üdvözített minket
az újonnan születésnek förödője és a Szent Léleknek megújítása által...”
Tehát nem keresztelés, hanem fürdő! Bemerítés.... Nem
Keresztelő János, hanem Bemerítő János! Mekkora butaság,
mondhatni öngól a Vulgátában és még a Károli verzióban
is, amikor ezt írják (Máté 3:5-8):
„Akkor ki-mégyen vala hozzája Jerusalem és az egész
Judaea és a Jordán körül való egész tartomány és megkereszteltetnek vala tőle a Jordánban, meg-valván bűnöket. Látván pedig sokakat jőni az ő keresztségére a Farizeusok, és Sadduczeusok közzül,
monda nékik: Viperák fajzati ki mutatta meg néktek hogy el futnátok a kővetkőzendő harag előtt? Teremtsétek azért méltó gyümölchét a penitentziának.”
Károli:
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„Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és
a Jordánnak egész környéke. És megkeresztelkednek vala
ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről.
Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül
sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda
nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg
titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket”
Feltenném tehát a kérdést: valóban van olyan józan ember, aki elhiszi azt, hogy a farizeusok és a sadduceusok,
a legképmutatóbb zsidók, akik valaha voltak a földön kimennek Jánoshoz megkeresztelkedni? Ez elképesztő!
Legalább a Csia -féle verzióban olvasható a helyes változat,
hiszen ebben már nem szerepel itt és a következőkben
sem a keresztelés hazugsága:
„Akkoriban Jeruzsálem, továbbá az egész Júdea és a Jordán
egész környéke kiment hozzá s miközben vétkeiket megvallották, bemeríttették magukat vele a Jordán folyóba. De
mikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá,
hogy bemerítkezzék, így szólt hozzájuk: „Viperák fajzatai,
ki ﬁgyelmeztetett titeket, hogy a rátok következő harag elől
menekülnötök kell? Teremjetek hát oly gyümölcsöt, mely
méltó ahhoz, hogy új felismerésre térjetek.”
Ez az egész „keresztyénesdi-keresztelősdi” történet jól
példázza azt a rengeteg hazugságot, manipulációt, amellyel
az egyház, és főnöke sátán operál, már az egyház megalapítása óta. De azt kell mondjam, hogy szinte nincs is szükség az ige meghamisítására vagy manipulálására, mert a hívek nagy többsége amúgy is teljesen vak az igazságra, és
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sokan még ahhoz is lusták vagy érdektelenek, hogy magát
a Bibliát a kezükbe vegyék, nemhogy rendszeresen tanulmányozzák és elmélkedjenek rajta, hiszen az igazság feltárásához ez elengedhetetlenül szükséges lenne.
Most térjünk rá a fejezetünk címéhez igazodó tartalomra! Előző írásomban, a Backstage című könyvben leírtam egy igen fontos észrevételt, mégpedig azt, hogy óriási
hiba a Bibliát a kereszténységgel egy kalap alá venni,
vagy azzal azonosítani. A kereszténység, különösen pedig
a katolicizmus nem azt tanítja, amit a Biblia, azaz, amit Isten tanít az embernek! A Biblia egyetlen szóval sem beszél
egy olyan vallási rendszerről, amelyet a katolikus egyház,
majd az abból leváló református egyházak képviselnek ma
is a földön. A bibliai tanítások még csak nem is hasonlítanak ezekhez. Ezért nem győzök álmélkodni azon, hogy ez
a gigászi „hívő” embertömeg, ezt hogy nem veszi észre???
Már elnézést a kifejezésért, de az emberek simán, csont nélkül beszopják inkább a pápa és a papság álszent dumáját,
amely valóban nem más, csak megtévesztő süketelés a vakoknak. De – mint a mellékelt ábra mutatja – tökéletesen
működik. Ferenc jezsuita pápa ma a világ egyik legnépszerűbb embere. Leereszkedik a köznép köreibe, minden
hónapban videóüzenetben serkenti a híveket az összefogásra, a szegények megsegítésére, a föld megmentésére.
Különböző ökumenikus találkozókat szervez, komoly erőfeszítéseket és propagandamunkát fejt ki a vallások közötti
párbeszéd minél hatékonyabbá tételére, amely célból egy
vegyes vallási összetételű intézet is működik már. Közben
a figyelmes szemlélő azt látja, hogy a világ minden számottevő hatalmának a vezetője audienciákra megy a Vatikánba függetlenül vallásától, vagy nemzetségétől. Akiket a
107

közelmúltban nyíltan láthattunk, az például minden oroszok Putyinja, akik egyébként ortodoxok és nem katolikusok, vagy Barack Hussein Obama, aki protestáns keresztény, és nem mellékesen a világ legnagyobb protestáns
hatalmának a 44. elnöke, de az anglikán egyház feje II. Erzsébet és férje Fülöp herceg, az ugyancsak jellemzően protestáns hiten lévő németek, a franciák, még a mi Viktorunk
is ott állt vigyázzállásban ennél a kedves vallási vezetőnél.
Bár erre még ráfoghatná egy naiv ember, hogy ezek udvariassági látogatások, de hogyan magyarázná meg ugyanez
a naiv ember a pápai egyháznak a nácikkal való szoros öszszefonódását és múltját? Mert bizony igen jóban volt a pápai állam, illetve a katolikus klérus a náci vezetőkkel azok
hatalmának idején. Adolf Hitler, Benito Mussolini, a horvát népirtó usztasa vezér, Ante Pavelic is a pápai egyház
nagy barátja és támogatottja volt. Próbálnak ugyan a Hitler ellen irányuló merényletbe egy vatikáni szálat is belehamisítani, de a dokumentumok és a tények ennek éppen
az ellenkezőjét bizonyítják. Szívélyes látogatások a Vatikánban, szoros anyagi összefonódás a nácikkal, ezek letagadhatatlan, dokumentált történelmi események, amelyeket bárki hamar felgöngyölíthet az internet segítségével
manapság. A Duce, Benito Mussolini és XI. Pius pápa aláírásával született meg az a Lateráni egyezmény, amely során a pápai állam területet, pénzt, különböző fontos kiváltságokat és jogokat kapott az államtól. Kevesen ismerik
a horvát nácizmus és Ante Pavelic történetét, pedig a náci
kollaboráns usztasa kormány nem sokkal maradt el a Führer SS brigádjaitól, sőt! Bizonyos dolgokban még felül is
múlta azokat. Kevesen tudják, hogy horvát és bosnyák területen Pavelic idejében a német nácik által fenntartott haláltáborokhoz hasonló, azok hű mintájára készült meg108

semmisítő és kényszermunka haláltáborok működtek. A
leghírhedtebb ezek közül a Jasenovaci tábor volt, de ezen
kívül még legalább négy tábor működött. Ezekben becslések szerint közel egymillió szerb, zsidó és cigány származású civilt likvidáltak a horvát nácik.
A kegyetlenkedéseik messze túltettek az SS brigádok
által elkövetett cselekmények kegyetlenségén. A Jasenovacban történtek pontos felderítésére a háború után egy bizottság alakult. Ugyan az usztasák szinte minden írásos dokumentumot elégettek, de az egykori táborlakók beszámolóiból igen sok eseményre fény derült. A foglyokat minden
módon állandóan kínozták, éheztették, napi szinten tömegével likvidálták őket. Az őröknek volt két speciális eszközük, egy kalapácsszerű eszköz, ezzel igen sok foglyot egyszerűen halálra vertek, a másik eszköz pedig egy vastag
bőrszíjjal a csuklóra rögzíthető görbe penge volt, amellyel
a foglyok torkát vágták át. 1942 augusztusában Jasenovacban az őrök tartottak egy emberölő versenyt, ahol a nyertes egymaga 1360 emberrel végzett. De a legdöbbenetesebb
adat, amelyre fény derült, hogy a horvát katolikus papság
maga is részt vett a gyilkosságokban: 1400 katolikus
pap és hercegovinai horvát nemzetiségű ferences barát
közvetlenül részt vett a jugoszláv szerbek, zsidók és romák lemészárlásában. Ezt a Jasenovaci tábor tevékenységét vizsgáló bizottság egy tagja, dr. Srboljub Živanović, a
londoni egyetem antropológus professzora jelentette be a
vizsgálat lezártakor. Ezekről a tényekről kevesen tudnak, és
még kevesebben beszélnek. De ki volt ezeknek a papoknak
a közvetlen vezetője? Az az Alozije Stepinac zágrábi érsek,
aki 1937-től a horvát katolikus egyház fejeként tevékenykedett. Amikor Pavelic náci diktátor magához ragadta a hatalmat, Stepinac érsek megáldotta őt és ünnepélyes foga109

dalmat tett, hogy mindig támogatni fogja az usztasák tevékenységét egy új, tisztán katolikus ország létrehozásának
érdekében. Egyébként a teljes horvát náci vezérkar hithű
katolikus volt. Stepinac érsek az usztasa hatalom tökéletes
kiszolgálója és támogatója volt, e tevékenységét olyan nyíltan tette és hirdette, hogy a nácik bukása után (a katolikus
egyház egyébként bizonyíthatóan segítette horvát nácik a
bukás után történt Argentínába való szöktetését) ezt képtelen volt tökéletesen letagadni. Háború alatti tevékenysége
miatt háborús bűnösként elítélték, de az ezért járó halálbüntetés helyett Stepinac érsek mindössze tizenhat év börtönbüntetést kapott, amelyet előbb házi őrizetté enyhítettek, majd öt év után szabadon is bocsátották az egyházi
vezetőt. Stepinac folytatta katolikus papi tevékenységét, és
1953-ban tevékenysége elismeréseként bíborosi kinevezésben részesült. Hívei és az egyház folyamatosan igyekezett tisztára mosni a múltját, sőt, a háború alatti szerepét
egyenesen nép és a zsidók megmentőjének beállítani. E törekvésükben végül odáig jutottak, hogy az 1960-ban meghalt Stepinacot, II. János Pál pápa 1996-ban boldoggá
avatta, amely esemény ellen egyébként az Izraeli állam hevesen tiltakozott. A horvát katolikus hívek ma szentként
tisztelik ezt az embert.
Tehát királyok, elnökök, legfőbb vallási vezetők jelennek
meg időről-időre a pápa előtt. Vajon mi okból? Mi dolga
volt, van az egyháznak, „Jézus Krisztus földi helytartójának”
a nácikkal, a világi hatalmakkal ráadásul úgy, hogy azok jelennek meg kihallgatáson nála? Több mint érdekes dolog
ez. Szinte gyanús... Egyszóval a pápa mindent megtesz,
csak azt nem, ami elvileg a dolga lenne. Azt, hogy az em-
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beriséget elvezesse Jézus Krisztushoz. Döbbenet, de nézzük
a konkrétumokat! Jézus Krisztus tehát ezt mondta:
„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet
az Atyához, hanemha én általam.”
Nem tudom, vajon ez a pápának nincs meg? Csak mert
nagyon nem eszerint cselekszik. A katolikus egyház azt
mondja, hogy persze-persze, fontos a Biblia, de legalább
annyira fontos a „szenthagyomány”, amelyet az egyház (a
pápák és a sok szentatya) az elmúlt ezerhétszáz éves története alatt összehozott. Pedig ezek a hagyományok még
csak köszönőviszonyban sincsenek azokkal a tanításokkal,
amelyeket a Biblia rögzít. A keresztény istentisztelet folyamata, az egyházi ünnepek, az egyházi szentségek, a papi
hierarchia, a hívek kezelése, mind tökéletesen idegen a
Biblia szellemiségétől és tanításaitól. Ezeket a dolgokat
most már oly mélyen nem részletezném, hiszen fejezeteket
írtam ezekről előző írásaimban, de néhány eddig nem tárgyalt ám igen figyelemre méltó állásfoglalást mégis beemelnék ide a katolikus katekizmusból. Erről fontos tudni,
hogy maga a nevezett egyház adta, nyilvánította ki, tehát
azzal kapcsolatban, hogy ez az ő hivatalos állásfoglalásuk,
vita nem lehet. Olyan szembeszökően és nyilvánvalóan
hazug tanítások ezek, amelyek fényes bizonyítékot szolgáltatnak ennek az egyháznak a lényegéről. Tehát részletek
következnek a Katolikus Katekizmusból: (Katekizmus =
kérdés-felelet formájában oktató hittankönyv)
6. Kire bízta Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást?
Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anyaszentegyházára
bízta.
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7. Hogyan őrzi az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást?
Az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást a Szentírásban és a Szenthagyományban őrzi.
11. Mi a Szenthagyomány?
A Szenthagyomány az Anyaszentegyház élő tanítása,
amely az apostolok igehirdetésén alapul.
Megjegyezném, hogy Jézus Krisztus soha nem bízta
semmiféle „anyaszentegyházra” az ige kinyilatkoztatását,
ezen felül sem Krisztus maga, sem a Biblia nem beszél soha,
sehol semmiféle „szenthagyományról”. Ez szimplán az úgynevezett „anyaszentegyház” találmánya, azaz emberi találmány, így tökéletesen idegen az Istentől.
14. Mi az apostoli hitvallás?
Az apostoli hitvallás hitünk rövid foglalata.
15. Hogyan szól az apostoli hitvallás?
(Az apostoli hitvallás ökumenikus szövege.)
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek
és földnek teremtőjében.
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 bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
16. Mit vallunk meg az apostoli hitvallásban?
Az apostoli hitvallásban megvalljuk, hogy hiszünk a
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háromszemélyű egy Istenben: az Atyában, a Fiúban és
a Szentlélekben; Teremtőnkben, Megváltónkban és
Megszentelőnkben.
27. Hány Isten van?
Egy Isten van, aki három személy(???): Atya, Fiú és
Szentlélek.
28. Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval?
A három isteni személyt egy szóval Szentháromságnak
nevezzük.
Tehát ők hisznek egy „háromszemélyű” istenben, aki
amúgy egy, csak három személye van. Na, erre varrj gombot! Ez olyan mint a sárkány, aki amúgy egy, csak három
feje van. Most akkor egy vagy három???
46. Kicsoda Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten egyszülött Fia, aki értünk emberré lett.
Ha Jézus Krisztus a „második isteni személy”, akkor
nyilván háromra gondolnak, hiszen egyből nem lehet senki
második...
51. Kit választott ki Isten, hogy a Megváltó anyja legyen?
Isten Szűz Máriát választotta ki, hogy a Megváltó anyja
legyen.
52. Milyen ajándékokat kapott Szűz Mária Istentől?
Az istenanyaságot, a szeplőtelen fogantatást, a szűzi
anyaságot, a bűntelen életet és a mennybevételt. Ő az
Egyház édesanyja.
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Tehát nevezett egyháznak még édesanyja is van. Papa,
mama, gyerek. Igazi pogány szentháromság kultusz. Istenapa, istenanya, istengyermek.
62. Mire tanít minket Jézus szenvedésével és kereszthalálával?
Jézus szenvedésével és kereszthalálával arra tanít minket, hogy a mi keresztjeinknek is érdemszerző értéke
van.
64. Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát?
Jézus kereszthalálát nagypénteken ünnepeljük.
74. Ki a Szentlélek?
A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt, akit Jézus
Krisztus ígért meg és küldött el Egyházának.
Tehát akkor végre kibújt a szög zsákból, hiszen bár egy
az Isten, de van egy valóságos isten Atya, egy valóságos isten Fiú és egy valóságos isten Szentlélek is. Nekem ez jóval inkább háromnak, mint sem egynek tűnik... Ez nagyon fontos dolog, hiszen ha ezt a tant a katolikus hívő
magáévá teszi, akkor bevésődik neki a három valóságos isten fogalma, ami pedig pogány, több istenben való hit. Hiába biggyesztik oda, hogy „bár egy az isten” mégis azt
sulykolják a hívek fejébe, hogy az az egy valójában három.
A több istenben való hit pedig kárhozatra visz...
77. Hogyan munkálkodik a Szentlélek az Egyházban?
A Szentlélek vezeti az Egyházat a tanításban, az emberek megszentelésében és a pásztori szolgálatban.
78. Mi az Anyaszentegyház?
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Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, Krisztus
titokzatos teste.
79. Kik tartoznak a Katolikus Egyházhoz?
Azok a megkeresztelt emberek, akik elfogadják a katolikus hitet és az Egyház szentségeit, közösségben a pápával és püspökeikkel.
80. Ki alapította az Anyaszentegyházat?
Az Anyaszentegyházat Jézus Krisztus alapította.
Az anyaszentegyházat Szent Konstantin (első vagy Nagy
Konstantin római császár) és nem Jézus Krisztus alapította.
81. Ki az Anyaszentegyház láthatatlan feje?
Az Anyaszentegyház láthatatlan feje maga Jézus
Krisztus.
Az anyaszentegyház láthatatlan feje maga sátán, aki
egyébként egy fali mozaikon ott díszeleg a Vatikáni katakombákban is.
82. Kit tett Jézus Krisztus az Anyaszentegyház látható fejévé?
Jézus Krisztus Szent Péter apostolt tette az Anyaszentegyház látható fejévé.
83. Ki ma az Egyház látható feje?
Az Egyház látható feje Szent Péter utóda, a római pápa.
84. Kik az Egyház püspökei?
Az Egyház püspökei az apostolok utódai, az egyházmegyék főpásztorai, egységben a pápával.
87. Hány egyházat alapított Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus egyetlen Egyházat alapított, ennek lát-
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ható megvalósulásán fáradozik az ökumenikus mozgalom.
91. Kik tanítják az Egyházban tévedés nélkül az igaz hitet?
Az igaz hitet tévedés nélkül a pápa és a vele egyesült
püspökök tanítják.
92. Miben nem tévedhet a tanító Egyház?
A tanító Egyház a hit és erkölcs tanításában nem tévedhet.
93. Mi biztosítja az Egyház tévedhetetlenségét?
Az Egyház tévedhetetlenségét Krisztus ígérete, a Szentlélek működése biztosítja.
94. Ki zárja ki magát az Egyház közösségéből?
Az zárja ki magát az Egyház közösségéből, aki megismert katolikus hitét megtagadja.
95. Mit jelent a szentek közössége?
A szentek közössége azt jelenti, hogy az Egyház élő és
meghalt hívei Krisztussal és egymással összetartoznak,
és egymáson segíthetnek.
96. Kik tartoznak a szentek közösségéhez?
A szentek közösségéhez tartoznak:
1. a földön élő keresztények, vagyis a zarándokegyház;
2. a tisztítóhelyen szenvedő lelkek, vagyis a szenvedő
egyház;
3. az üdvözültek a mennyországban, vagyis a győzedelmes egyház.
97. Mivel segítenek minket az üdvözültek?
Az üdvözültek azzal segítenek minket, hogy közbenjárnak értünk.
98. Mivel segíthetünk a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken?
A tisztítóhelyen szenvedő lelkeken imádsággal, jócse116

lekedetekkel, búcsúkkal és különösen szentmiseáldozattal segíthetünk.
100. Mit tanít az apostoli hitvallás a bűnök bocsánatáról?
Az apostoli hitvallás a bűnök bocsánatáról azt tanítja,
hogy az Egyház szolgálata által Istentől minden bűnre
bocsánatot nyerhetünk.
101. Mit jelent a rítus?
A rítus azt jelenti, hogy az azonos hitet valló katolikus
keresztények saját egyházi törvények, böjti fegyelem és
szertartások által vallják meg hitüket
Ezt a botrányt nem is kommentálnám, tisztán és pontosan látható minden hazug emberi találmány a fenti szövegben, amelyben semmiféle egyezés nem fedezhető fel a
Biblia tanításaival összevetve azt ezekkel a tanokkal. Szent
Péter utódja a pápa? Ökumenikus mozgalom? Tévedhetetlenség hit és erkölcs dolgában? Tisztítóhely, szentek,
egyház szolgálata általi bűnbocsánat??? Botrány!
122. Hogyan szól Isten tízparancsolata?
Isten tízparancsolata így szól:
1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!
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Isten tízparancsolata nem így szól. Így a katolikus egyház tízparancsolata szól. Az eredeti parancsolatok így szólnak:
„Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.
Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót
azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened,
féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.
De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem
szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.
Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem
hagyja az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.
Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.
Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;
De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi
dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád,
se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van;
Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert
és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.
Ne ölj.
Ne paráználkodjál.
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Ne lopj.
Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se
ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.”
Elég jelentős eltérés figyelhető meg a két szöveg között.
Vajon miért?
129. Kik a szentek?
A szentek (Isten barátai) azok az üdvözültek, akiket az
Anyaszentegyház példaként állít elénk, és közbenjárásukat kéri.
130. Kit tisztelünk a szentek közül leginkább?
A szentek közül leginkább a Boldogságos Szűz Máriát
tiszteljük.
131. Miért tartjuk tiszteletben a szentképeket és ereklyéket?
Azért tartjuk tiszteletben a szentképeket és ereklyéket,
mert azok Istenre, Jézusra vagy a szentekre emlékeztetnek minket.
A Biblia szerint ellenben:
„Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót
azokhoz, Ne imádd és ne tiszteld azokat;”
138. Mit parancsol Isten a harmadik parancsolattal?
Isten a harmadik parancsolattal azt parancsolja, hogy
az Úr napját, vagyis a vasárnapot szenteljük meg.
Biblia: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszentel119

jed azt. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.”
Tehát nem a vasárnapot hanem a szombatot. Még a
Káldi-féle katolikus Bibliában is a szombat szerepel, ehhez
képest minden gond nélkül vasárnap az Úr napja a pápistáknál, sőt még a reformátusok is vasárnap járnak istentiszteletre a templomba...
139. Hogyan kell a vasárnapot megszentelnünk?
A vasárnapot szentmisén való részvétellel, pihenéssel és
a családi közösség ápolásával szenteljük meg.
A Biblia szerint sehogy.
140. Ki vétkezik Isten harmadik parancsolata ellen?
Az vétkezik Isten harmadik parancsolata ellen, aki elhanyagolja a szentmisét és fizikai vagy szellemi munkát tartósan végez.
172. Hogyan szól a Anyaszentegyház öt parancsolata?
1. A vasárnapot és az ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál!
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg,
és gyermekeidet katolikus módon neveld!
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!
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Tehát akkor vannak Isten parancsolatai, meg vannak az
anyaszentegyház parancsolatai. Vagy ez vagy az...
173. Melyek a kötelező ünnepek?
A kötelező ünnepek a vasárnapon kívül: Karácsony,
Újév, Nagyboldogasszony.
174. Hogyan kell az Anyaszentegyház ünnepeit megszentelni?
Úgy kell az Anyaszentegyház ünnepeit megszentelni,
mint a vasárnapokat.
Tehát sehogy.
175. Hogyan kell a vasárnapi és ünnepi szentmisén részt
venni?
Vasárnap és ünnepnap a szentmisén elejétől a végéig tevékenyen kell részt venni.
181. Mikor kezdődik és meddig tart a húsvéti szentáldozás és szentgyónás ideje?
A húsvéti szentgyónás és szentáldozás ideje hamvazószerdától Szentháromság vasárnapig tart.
184. Milyen anyagi kötelezettségeink vannak Egyházunk iránt?
Kötelezettségünk az egyházközség, az egyházmegye és
az egész világegyház anyagi szükségleteihez hozzájárulni.
A Biblia szerint:
„És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet
vizét ingyen.”
„Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat
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támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen
adjátok.”
205. Mikor kapjuk meg először a megszentelő kegyelmet?
A megszentelő kegyelmet először a keresztségben kapjuk meg.
228. Hogyan kell keresztelni?
Kereszteléskor vizet öntünk a keresztelendő fejére, és
közben e szavakat mondjuk: „N. én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.”
234. Hogyan bérmál a püspök?
A püspök felteszi kezét a bérmálkozó fejére, homlokát
kereszt alakjában megkeni krizmával és mondja: „N.
vedd a Szentlélek ajándékának jelét.”
241. Kiknek adott az Úr Jézus hatalmat, hogy a kenyeret
és a bort testévé és vérévé változtassák át?
Az Úr Jézus az apostoloknak és utódaiknak adott hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtassák át.
242. Mikor változtatják át a püspökök és a papok a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és vérévé?
A püspökök és a papok a szentmisében változtatják át
a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és vérévé.
247. Hogyan veszünk részt a szentmisén?
A szentmisén befogadjuk Isten Igéjét, áldozatul felajánljuk magunkat Jézus Krisztussal az Atyának, és lehetőleg megáldozunk.
260. Mi a bűnbocsánat szentsége?
A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a
gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal.
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261. Mi a szentgyónás hatása?
A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, viszszaadja, illetve növeli bennünk a megszentelő kegyelmet, megment a kárhozattól, és erőt ad a bűn elleni
küzdelemre.
262. Mikor kell gyónni?
Feltétlenül gyónni kell legalább évente egyszer, és ha halálos bűnt követtünk el, minél előbb.
263. Miért ajánlatos a gyakori gyónás?
Azért ajánlatos a gyakori gyónás, mert a gyónásban Isten nemcsak a bűnt törli el, hanem helyes keresztény
szemléletre is nevel minket.
270. Mit cselekszünk, amikor gyónunk?
Amikor gyónunk, akkor őszintén megvalljuk bűneinket a gyóntató papnak, hogy azoktól feloldozzon minket. A pap Krisztus személyét képviseli és az Egyház nevében cselekszik.
273. Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás után?
A gyóntató pap tanácsaival segíti a gyónót, elégtételt ad,
és az Úr Jézustól kapott hatalmával feloldozza a gyónót
bűneitől.
277. Mi a búcsú?
A búcsú a feloldozott bűnök ideig tartó következményeinek csökkentése vagy eltörlése, az Egyház közbenjárására.
Tehát ezek szerint az ember pap és az egyház, átveheti Isten kizárólagos kompetenciáját, és megbocsáthatja a bűnöket.
312. Mivel kezdjük és végezzük az imádságot?
Az imádságot keresztvetéssel kezdjük és végezzük.
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Miért? Ki mondta ezt? Hol van ez a Bibliában leírva? Keresztet vetni egy pogány (bálványimádó) rítus!
314. Imádkozhatunk-e a szentekhez?
Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk is Istenhez
fordulunk, és bennük Isten ajándékát magasztaljuk.
315. Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját?
Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagyis az Üdvözlégy Máriával köszöntjük.
Imádkozhatunk a bálványokhoz, meghalt emberekhez
Isten helyett?
Nos, ez tehát a katolikus katekizmus, avagy az az egyezményesen elfogadott egyházi tanítás és hitvallás, amelyet ez
a „szent” egyház érvényes igazságként kinyilatkoztat hívei
számára. Ez az általuk megfogalmazott és közzétett anyag,
amely alapján tökéletesen felismerhető e hamis egyház Jézus Krisztustól, valamint a Bibliától tökéletesen idegen és
pogány volta nem más, mint egy teljes beismerő vallomás,
ám hiába a tökéletes bizonyíték, ha a hívek vakok arra.
Most vizsgáljuk meg a római katolikus egyház áldásos tevékenységét a Biblia közzétételével kapcsolatban, amely
bár egyértelmű dolga lett volna az egyháznak léte első pillanatától kezdve, – már amennyiben valóban Jézus Krisztust képviselné – de amelytől egészen a reformáció idejéig
(amíg tehette) mereven elzárkózott. Miután a könyvnyomtatás és a reformáció lehetővé tette, hogy az emberek
tömegei jussanak Bibliához, a katolikus egyház is kénytelen volt reagálni erre a számukra nem kívánatos fejleményre, és e reakció következményeként az ellenreformáció égisze alatt megszületett például az 1626-ban napvilágot
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látott „Jézus alatt vitézkedő (jezsuita) Káldi György pap”
fordításában a katolikus Biblia, amely például a Károli verzióhoz képest igen nagy szövegbéli és tartalmi különbségekkel bír. Amikor először szemügyre vettem e kiadványt,
nem hittem a szemeimnek. Mindjárt az első oldalán van
egy illusztráció, ahol különféle szentek, angyalok, és többek
között egy nagyméretű alakban megjelenő Mózes figura
látható a két kőtáblával, valamint két hegyes kis szarvacskával a fején (!!!) Azt hittem rosszul látok, de nem. A szarvak tényleg ott vannak Mózes fején. Képzeld el, mikor ezt
a középkorban kezébe vette a jámbor hívő. Mózes ördögszarvakkal. Nyilván nem a próféta népszerűsítése volt a
cél... A katolikus egyház ezt a kiadványt sem szívesen adta
ki a kezéből, hiszen még ebben az időszakban is mereven
ellenezte a köznépnek a Biblia olvasására való törekvését,
az igének a közvetlen megismerésére irányuló szándékát
azt állítva, hogy az emberek úgysem képesek értelmezni, és
helyes vezetés nélkül csak úgyis félreértik, butaságokat következtetnek ki belőle. Valójában azonban attól féltek, -ami
be is következett–, hogy az emberek számára lehetővé vált
az egyház és a Biblia tanításainak összehasonlítása. Bár ez
a dolog megvalósult, a nagy tömegek a mai napig sem élvezik ennek hasznát, hiszen mint említettem, a keresztény
hívek ma is döntő részben az egyházra és nem a Bibliára
koncentrálnak. Visszatérve tehát Jézus alatt vitézkedő, jezsuita Káldi György papra, ez az ember, miután az egyháza
megrendelésére lefordította a szent iratokat, a mű végére
még mellékelt egy a „saját” meglátásait leíró fejezetet is,
amelynek ezt a frappáns címet adta: „Oktató intés, melyből
a keresztyén ember könnyen ítéletet tehet a Magyar nyelvé
írott Kálvinisták Bibliájáról, melyet elsőbé Károlyi Gáspár
Gönczi prédikátor Magyar-országban Vizsolyban, az-után
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Molnár Albert Német-országban Hannoviában nyomtattatott: és eszébe veheti, ha az, igaz szent Biblia-e vagy nem.
Írta a Jesus alatt vitézkedő Társaság-béli (jezsuiták) NagySzombati Káldi György Pap.” Tehát, amelyből „a keresztyén
ember könnyen ítéletet tehet.” Éppen csak befejezte a fordítását annak a könyvnek, amelyben annak a 906. oldalán,
Máté evangéliumának a „VII. Rész” első mondataként ezt
írta: „Ne ítéllyetek, hogy ne ítéltessetek”. Ezt fordította és
rögzítette Káldi, de „oktató intésében” máris ítéletre buzdít.
Most ebből a mintegy negyvennégy oldalt kitevő oktató intésből idéznék néhány részletet:
„A keresztyén Anyaszentegyház pedig, nagy szorgalmatos gondot viselt a Sz. Írás könyveire és azokat nem külömben őrizte, mint a Sz. Léleknek nála hagyatott és le-tőtt
drága kinchét: annak igaz értelmét közölvén a hívekkel és
megoltalmazván az ellenkező tévelygéseknek meg-hamisításától. Mert, hogy az előbbi Conciliomokról ne szóllyak
a Tridentomi utolsó közönséges Conciliomnak arra nagy
gongya volt, hogy a hívek egy bizonyos fordítást követnének, tudni-illik a Régi Deák bötű szerint valót, mellyet
Vulgáta Editzionak neveznek és megparancholta, hogy azt
igen jól és magyarán nyomtatnák, és hogy ne szabna ki-ki
a maga fejétől újabb-újabb fordítást inkább követve a maga
elméjét, hogy sem az Anyaszentegyház értelmét, és többet
tulajdonítván a maga tudományának, hogy sem az igazságnak Szent Lelkétől vezérlettetett Anyaszentegyház tanításának. Holott az Anyaszentegyház az Igazságnak Oszlopa és erős támasza melly ellen a pokol kapui erőt nem
vehetnek, se e dologban se másban. Az ördög régenten is
sok tévelygések által ellenzette a Sz.írást, de fő-képpen
most az Ujítók-által.......”
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„Tellyességgel illyen tévelygésbe vitte a mostani Ujítókat,
kik jóllehet nyilván-való hamisságokat tanítanak: mindazáltal, hogy azoknak valami színt adgyanak és az együgyű
köszséget el.hitessék semmit gyakrabban nem emlegetnek, s nem dichérnek, mint a Sz.Írást. Noha azt hamis fordításokkal és idegen magyarázatokkal, toldozásokkal és
chonkitásokkal úgy meg-változtattyák, hogy a szemes és értelmes ember nem győz eleget rajta chodálkozni. Ebben
többek között torkig úsznak a Magyar Kalvinisták tudniillik Károlyi Gáspár és Molnár Albert. Kik, hogy az ő vélekedéseket könnyebben ki-terjeszthessék, nagy buzgóságokat mutatták a Sz.Íráshoz, azt Magyar nyelvre fordítván és
ki-nyomtattatván és annak olvasására nem chak intvén, hanem neminémű-képpen ugyan kénszerítvén is az embereket: noha igazán mondom, nagyobb ellenségi az Igazságnak és a Sz.Írásnak nem lehetnek náloknál. Mert az igaz és
régen az egész keresztyénségtől bé-vött Deák nyelven írott
Sz.Írást káromlyák és sok-képpen vádollyák: a magok fordítását pedig dichérik és czégéreztetik. Noha abban olly sok
derék fogyatkozások vannak, hogy a Sz.Biblia avagy Sz.Írás
nevét semmi úton nem érdemli és nem méltó se hitelre se
olvasásra: amint akár ki-is eszébe veheti ha ez Oktató intésemet jó szívvel meg-olvassa. Ez így lévén chodálkozom
Károlyi Gáspáron,.... hogy az ő Bibliájának Elől-járó beszédében főképpen gyalázza az Istennek igaz Anyaszentegyházát azzal akarván magának hírnevet szerezni kinek
Magyar nyelven való Bibliája elsőbben Magyar országban
Vizsolyban nyomtattatott Ezerötszáz-kilencven esztendő
tájban.......”
„Az Elöl-járó beszédek pedig rövidek ugyan, de olly tömérdek hamisságokkal rakvák, hogy aki szemét fel akarja
127

nyitni nyilván eszébe veheti, hogy azoknak koholói sem az
Írásban nem forgottak, sem fáradságokkal az Istennek tisztességét és felebaráttyoknak üdvöszségét nem keresték:
hanem chak azon mesterkedtek, hogy a Keresztyén Anyaszentegyháznak hamis vádolásával és meg-kisebbítésével
magokat kedveltetsék és híresíttessék....”
„a Tanítók amit a Deák (latin nyelvű) könyvekből a
köszség tanítására szükségesnek ítélnek, azt tulajdon nyelvekkel megmagyarázzák...”
„A Károlyi Gáspár elöl-járó beszédében több szó és több
fogyatkozás is vagyon, mellyekről én is bévebbé szollok Elsőbé, holott azt írja Károlyi, hogy az Isten azt akarja, hogy
az Ó és Uj Testamentom könyvei minden nemzetségek
nyelvén légyenek és azokat olvassák, hánnyák vessék mindenek, szegények, gazdagok, kichinyek, nagyok, férfiak s
asszonyállatok. Chodálom, hogy meg nem gondolta a’mit
az-előtt egy kevéssé írt tudni-illik, hogy nem szabad a Próféták és Apostolok írásához semmit adnunk, hogy Istennél
bölchebbeknek ne láttassunk. Mert nyilvánvaló dolog, hogy
amit írt Károlyi, azt a Sz.Írásban fel nem talállyuk. A’ minémű okát pedig adgya mondásának Károlyi, az igen helytelen: mert, hogy az Isten egy-aránt minden rend béli embereket akar üdvözíteni, abból nem következik, hogy az
Isten minden rend béli emberektől azt kívánnya, hogy az
Ó és Új Testamentom könyveit olvassák, mert az ugyan lehetetlen is, mivel hogy minden nemzetség között többen
vannak akik írást olvasni nem tudnak, hogy sem a’kik azt
tudgyák:”
„Nem szükség, hogy minnyájan olvassák a Sz. Írást. Adta
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volna az Isten, hogy mind ez ideig a jó Magyarok az ő régi
és illő szerint való együgyűségükbe meg-maradtak
volna....Tovább is el lehetett volna a mi nemzetönk a Magyar Biblia nélkül megelégedvén az igaz Tanítóknak magyarázatával. Mert noha tagadhatatlan, hogy az Isten igéjének sok jeles hasznai vannak, a’mint meg is mondók:
mindazáltal az is bizonyos, hogy azoknak a hasznoknak a
megnyerésére nem szükséges, hogy minnyájan olvassák a
Sz.Írást holott az sokaktól nem is lehetséges: hanem elég az,
hogy ki-ki a Tanítók magyarázattyából azt értse a’mi az ő
hivatallyához kívántatik.”
„Sok szóval keveset mond Károlyi, és annak bizonyításába töri a fejét a’mit senki sem tagad sem ellenz. Mert valylyon ki tiltotta meg egy-általlyában, hogy a Bibliát külömb-külömb -féle nyelvekre ne fordítsák? A’vagy ki
parancholta, hogy senki az ő saját nyelvére fordíttatott
Bibliát ne olvassa? Nevezze meg Károlyi és úgy patvarkoggyék: Mert nem jól chelekszi, hogy azt ok nélkül réánk
fogja. Az-okáért, hogy a Keresztyén Olvasó meg érthesse
mi légyen ebben a dologban a Keresztyén Anyaszentegyháznak tetszése rövidedé azt egy-néhány mondásba foglalom és nyilván meg-mutatom, hogy Károlyi chak patvarkodik és ok nélkül akar bennünket gyűlöltetni.”
„Ninch parancholva, hogy a Sz.Biblia minden nyelvre lefordíttassék: ninch is egy-általlyában meg-tiltva...a Biblia
arra való eszköz, hogy az Istent és az ő szent akarattyát
megismerjük és az örök életet meg-nyerjük. De erre elégséges eszköz az Írásnak hallgatása úgy, hogy a Tanítók és
Pásztorok azt az ő juhoknak eleikbe adgyák és meg-magyarázzák.....a’mint most is chelekszenek a Keresztyén Ta129

nítók kik a’mit Deákul mondanak az után azt saját nyelven
meg-magyarázzák.”
Itt tehát jól kivehetően arra mutat rá Káldi, hogy a híveknek jobb lett volna megmaradni az ő „együgyűségükbe”,
tökéletesen elég és megfelelő lenne továbbra is az az egyházi gyakorlat, miszerint a pap felolvas latinul egy igerészt, majd azt a saját, illetve az egyházi értelmezés szerint
magyarul tárja a hívek elé. De nézzük tovább Káldi hazug
érveit!
„Hogy pedig nem mindennek hasznos az abból is kitetszik, hogy afféle olvasásból sokan elhiszik magokat, nagyot
tulajdonítván és szarvat nevelvén magoknak, mint ha mindennél többet tudnának és senki tanítása nélkül nem szűkölködnének a’mint régenten panaszkodott Sz.Jeronimus
sőt az után Luther Márton is el-annyira, hogy még az aszszonyállatok is szembe szöknek a Tanítókkal és nem általlyák azoknak tisztiben magokat átani és a Sz.Írást nem
külömbé magyarázzák mint ha arra méltóságra rend-szerint hivattattak volna.”
„Kichoda pedig az a köszség közzül a’ki ezekben (értsd:
az új Biblia fordításokban) igazán válogatást tuggyon tenni?
A’ki pedig arra nem elégséges: kétség nélkül jobb, hogy ne
olvassa a Bibliát, hogy sem az orvosság helyett mérget vegyen bé és az igazság helyett hamisságot tanúllyon.”
„Tudom azt is, hogy midőn egy asszonyállat az Ecclesiasticus könyvben némelly szókat olvasott volna a gonosz
asszonyállatokról igé meg-haragudott haragjában a Bibliát
földhöz chapta és azt mondotta, hogy az olyan szók nem
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Isten igéi hanem az ördögé. Az okáért az Anyaszentegyház
méltán paranchollya a Püspököknek, hogy a saját nyelven
való igaz Bibliának olvasását azoknak engedgyék meg
a’kiknek tudgyák vagy reménlik, hogy nem károkra hanem
hasznokra következik:”
„Nem olly könnyű a Sz.Írás értelme, mint az Ujítók álmodoznak felőle. Jól lehet akár mit mongyanak, chelekedetettel külömbet mutatnak: mert annak magyarázatában
nem keveset fáradnak, noha igaz értelmére soha nem juthatnak, minthogy magok fejétől akarják azt magyarázni és
ugyan azért magok között sem eggyeznek, hanem, Quot capita, rot sensus, a’menyi fejek, annyi értelmek.”
„Fölötte igen vétkezik még Károlyi midőn azt fogja reánk, hogy a Sz.Bibliát chak a Deák nyelvre szoríttyuk és a
köszség kezéből kiveszük annak olvasását és őket a Bálványokban igazíttyuk, hogy azok légyenek a Parasztoknak
Bibliájok és azoktól tanúllyanak, a’mint Gergely pápa mondotta volt. És utánna veti: azok minden kétség nélkül JESVS
Krisztus vére hullásával meg-váltatott népet, nagy gyalázatos boszszúsággal illetik, azokat a setétségben vezérlő
lámpástól, az ő lelkének kenyerétől vizétől, az ellenség ellen való fegyvertől megfosztván a setétségben hadgyák,
lelki éhséggel szomjúsággal gyötrik és veszedelemre taszíttyák. Fölötte igen vétkezik mondám ezekben Károlyi és
nagy káromlással a Krisztusnak és a menny-béli Szenteknek képeit Bálványoknak nevezi, és azért hamis isteneknek
mongya: mivelhogy a Bálvány nem egyéb hané hamis istenek képe.”
„Sőt az sem igaz, hogy mi Egy-általában tiltyuk a Bibli131

ának olvasását és azt a köszségnek kezéből kiveszük. Mert
amint az-előtt mondottam sem egy-általlyában nem tiltyuk
hanem bizonyos okokból, sem mindenektől hanem azoktól a’kik annak olvasásából nem elő-menetelt, hanem veszedelmet szerezhetnének magoknak a’mint sokan szerzettenek is....”
„A’mit e kidig (eddig) nem okoson írt Károlyi, azt még
méltatlanabúl fejezi-bé midőn azt írja: „De mit mongyunk?
Igen vaknak kell annak lenni, a’ki ezt által nem láttya, miért fosztyák meg a Rómaiak a köszséget a Bibliának olvasásától. Mert hogy az ő tudományoknak hamissága meg ne
ismertessék a köszségtől, és hogy mindet szabadon szerezhessenek, végezhessenek és azt a köszségnek nyakába
vethessék mindé próbálás nélkül azt az okosságot találták,
hogy ne légyen szabad a Bibliát közönséges nyelvre fordítani és a köszségnek olvasni”. Erre én chak azt felelem, hogy
igen vaknak kell annak lenni a’ki azt által nem láttya miért ír illyé éktelenül Károlyi, tudni-illik hogy az igaz Keresztyén és üdvözítő hitet megutáltassa a köszséggel, és az
ő hamis tudományának hízelkedéssel palástot szerezhessen
midőn a köszséget arra szabadíttya, hogy ereje és hivatallya
fölött az igaz Egyházi Pásztorok tanítását és végzésit próbára vigye és ha nem tetszik néki meg-vesse. Ki látta, ki hallotta, hogy a juhok igazgassák a pásztorokat a’vagy ítéletet
tegyenek felőlök? Nem fenékkel fel-fordul e illyen módon
minden jó rend-tartás? Michoda külömbség lészé a Pásztorok és a juhok között?”
„...de arról ítéletet tenni ki fordította légyen igazabban
(a Bibliát) nem Károlyi dolga, hanem a közönséges Anyaszentegyházé ki a Vulgáta Editziot javallotta eleitől fogva és
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most is azt javallya mindenek fölött. Az okáért mi Kreresztyének a’hoz kötelezzök magunkat és nem habozunk
ide’s tova se nem tétovázunk, tudván, hogy az Anyaszentegyházé az igaz ítélet. Az okáért, amit az után mond Károlyi nem igaz. Mert úgy mond kétség nélkül való dolog,
hogy a Régi Bibliában sokat nem jól és alkalmatlanul fordítottak sokat el változtattak sokat meg chonkitottak sok
helyé sokat adtak hozzája...”
Káldi gyakorlatilag negyven oldalon keresztül ostorozza
gyenge és kifacsart érvekkel Károlit, és amellett kardoskodik, hogy az egyházi tanítók útmutatása nélkül a Biblia
úgysem érthető meg, ezért tulajdonképpen kár is lefordítani, hiszen ha az ember félreérti, mivel a saját feje után
próbálja meg értelmezni, akkor abból több kára származik,
mint haszna. Több esetben vitatkozik azzal kapcsolatban,
hogy ki melyik forrást használta, de minden esetben azt állítja Károli ellenében, hogy a „Régi Biblia” azaz a latin Vulgáta, amelyet az anyaszentegyház használt és használ a tökéletes. E kijelentését arra alapozza, hogy egyrészt ez az a
verzió, amelyet az anyaszentegyház is előnyben részesít,
másrészt pedig ez az, amellyel a nagy tekintélyű egyházi
személyek tanításai egyeznek Szent Ágostontól kezdve egészen Káldi koráig élő tanítókig. Károli ezzel szemben több
esetben azt állítja (méltán), hogy a Vulgáta deák (latin) verzióját szándékosan nehezen értelmezhetően, sőt egyes helyeken kifejezetten érthetetlenre fordították, alakították.
Erre válaszként így ír Káldi: „Örömmel meg-vallyuk, hogy
nem-könnyű a Sz.Írást meg-érteni, a’mint maga az Írás
nyilván jelenti és Károlyi is nyilván meg-vallya, de azt sem
tagadgyuk, hogy szükséges értelmét vehettyük az Anyaszentegyház-béli tudós Tanítók magyarázatából...”Ahol
133

Káldi maga is elismeri, hogy még számára sem világos mit
is akart mondani az ige, ott arra hivatkozik, hogy az eredeti
görög és zsidó „bötű sem igen világos”. Ezért hát, hogy a
deák (latin) bötű is homályos lett... Ettől függetlenül ezt írja
Károli felől: „Károlyi nem jól fordította a Bibliát, hanem új
Bibliát koholt a maga fejétől.”
Nos, áttekintve Káldinak ezt a terjedelmes, szinte kizárólag a Károli, Molnár, a Lutheránusok és a Kálvinisták által kiadott Biblia verziók támadásának és ezeknek a Vulgátával szembeni hiteltelenítésének szentelt „oktató intését”,
arra a tényszerű következtetésre juthatunk, hogy bizony az
egyes Biblia fordítások mind értelmezésüket, mind szövegüket tekintve jelentősen eltérhetnek egymástól. Káldi például erős kritikaként említi azt, hogy Károli nem azt az eljárást követte a fordítás során, hogy az általa leginkább
hitelesnek tartott verziót próbálta magyar nyelvre átültetni, hanem tetszése szerint „szörfözött” az egyes általa ismert verziók között aszerint, hogy az aktuális résznél éppen melyiket tartotta a leghelyesebbnek. Sőt, több esetben
maga toldotta, vagy éppen kurtította meg az adott szövegrészt azzal a szándékkal, hogy az ige pontosabban értelmezhető legyen. Ezekre számos példát is hoz Káldi, Károli magyar szövegét egyes latin vagy görög verziókkal
párhuzamba állítva. Számomra kétségtelen tény, hogy már
Károli sem férhetett hozzá teljesen tiszta forrásokhoz, így
bármennyire is jó szándék vezérelte, nem adhatta át tökéletesen és pontosan azt, amit Isten szánt nekünk. Azt gondolom és tartom, hogy az egyes fordítók azon szándéka,
hogy értelmezhetőbbé téve, és az eredeti tartalmat visszaadva adják át az olvasóknak a Szentírást, mindenképpen
becsülendő szándék, de tényként kell kezelni azt, hogy a ma
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elérhető szövegek bizonyosan nem tökéletesen és pontosan
az eredetiek, hiszen már előttünk majd fél évezreddel, sőt
ennél régebben is (mint Káldi leírásából is kiderül) elismerik a fordítók, hogy a fellelhető verziók több helyen
nem egyeznek egymással, így mint Káldi, vagy a főnökei
utasításának megfelelő verziót alkotott a fordító, vagy, mint
például Károli és Luther, a saját sugallataira hallgatva próbálta meg visszaadni azt a szöveget, amelyet ő hitelesnek
gondolt. Káldi kijelenti – ebben egyetértve Károlival–,
hogy egyes könyvek elvesztek a teljes Szentírásból. Ám
erre való hivatkozással igyekszik rámutatni rögtön arra is,
hogy a pápai egyház egyes vitatott nézetei azokból akár bizonyítást is nyerhettek volna. Milyen kár, hogy elvesztek...
Máshol úgy érvel, hogy ahol például az élőkért bemutatott
áldozatra buzdít az ige, az egyben a holtakért való áldozatot is igazolja. Igaz – írja –, hogy az ige ezt nem említi, de
azt sem, hogy nem így van – mondja. Megint máshol azt
írja, hogy Károli például a saját fordításából kihagyott
Makkabeusok könyvéhez széljegyzetként két helyre is azt
írta: „Ez Zsidó hazugság”. Ezen pedig mélységesen felháborodik, hiszen –mint írja – „Így böchüli Károlyi a Szent
Írást. Illyen káromló Bibliáját forgattyák az Ellenkező atyafiak, az-okáért nem choda, hogy káromkodni tudnak.”
Számomra az látszik, hogy mind a protestáns, mind a katolikus verzió jelentős mértékben próbál igazodni a saját
nézeteihez, és az igét, illetve a maga fordítását ahhoz hozzáfésülni. Jó példa erre a protestáns verzióból kihagyott
egész könyvek esete, amelyet Káldi leírása szerint Károli
„Apocrifus” (apokrif) írásoknak ítélt, így nem illesztette be
a saját fordításába mégpedig azért, mert az azokban olvasható szövegek nem illeszkednek a protestáns nézetek135

hez. Így ír erről: „De vallyon miért rekesztenek ki az Ujítók némelly könyveket a szent könyvek laistromából?
Azért, hogy az ő hamis vallásokat igen nyilván kárhoztattyák és az igazságot világoson állattyák. A Tobias könyve
a jó chelekedeteket és az Angyalok őrizetit bizonyíttya, a Judit könyve a Bőjtöt és a Szűzességet ajánlya, a Sirák fia
kőnyve az embernek Szabad akarattyát erősíti, a Makkabeusok könyve a Halottakért való könyörgést és a meg-holt
szenteknek érettünk való esedezését állattya. Mellyeknek,
mint-hogy az Ujítók ellenségi azt gondollyák, hogy, ha
azoknak a könyveknek méltósága helyén marad, az ő tévelygések elő nem mehet.” Ezzel szemben Károliék éppen
azzal érveltek, hogy a katolikusok válogatása (kánon) és
fordítása kifejezetten a pápai tanításokat és a pogány szokásaikat igyekszik fedezni és legitimmé tenni. Erről pedig
Károli ír a következőképpen: „Sok helyen a Régi Bibliát az
Pápai tudomány mellé szabták. Mint Gen.3.15. Hogy a
Mariának közbejárását, és segítségül való hívását bizonyíthassák így vesztegették meg a bötűt:” Itt latin idézetek
következnek, amelyekre Káldi hevesen reagálva káromlással vádolja Károlit, majd Szűz Mária védelmébe fog
eképpen: „Holott azt vedd eszedbe, hogy mindenik igaz:
Mert Szűz Maria, az ő magva által, az az, az ő Sz.Fia által
rontotta meg a kígyó fejét és a Krisztus Jézus ő maga által,
noha a Mariának magva volt. E mondásból pedig mi nem
a Szűz Maria segítségül való hívását bizonyíttyuk, hanem
az ő nagy méltóságát minden Szentek fölött: kiket noha segítségül hívunk, mindazáltal nem mongyuk, hogy ők úgy
meg-rontották a kígyó fejét, mint a Szűz Maria...” Ezek
után hevesen támadja Károlit, hogy ő és a hozzá hasonlatos „Újítók” tagadják az emberi szabad akaratot, pedig ez
egyáltalán nem volt általános a reformátorok között (Kál136

vin tagadta a szabad akaratot, míg például Luther nem).
Azonban a katolikus egyház hevesen védelmezi ezt a nézetet, amelyről korábban magam is úgy nyilatkoztam, hogy
a sátán egyik legkedveltebb tanítása. Talán emlékszel, Aleister Crowley a modern sátánizmus atyja legfőbb tanítása
volt az, hogy ”tégy, amit akarsz, az lesz majd a törvény”.
Senki sem mondhatja meg, hogy mit tegyél és mit ne. Ez a
sátáni eszme. (Ha nincs meg, hogy miért, olvass vissza a
Szellemi Izráeltől!) Lényeg az, hogy a katolikus Káldi is
emellett foglal hevesen állást, hiszen a szabad akarat egyet
jelent az öntörvényűséggel. (Én döntök és nem Isten.) Persze néha Káldi is kiesik a szerepéből, és Károli szapulása
közben magának (és a szabad akarat igazának) is ellentmondva, meglehetősen zavarosan érvel: „És noha az ember az Isten segítsége nélkül semmi jót nem chelekedhetik:
mindaz-által azzal igenis chelekedhetik a’melly kész az Isten részéről ha az ember kéri és keresi, mert egyéb-aránt
nem vétkeznék az ember ha nem hinne, a’vagy a kisérteteknek ellene nem állana.”
Azt mondja Káldi, hogy egyes dolgok kizárólag az Istentől függenek, mint az egészség, a prófétálás vagy a
„choda-tétel”, de mások – bár ezekhez is szükséges az Istenvégső soron az ember döntésének a következményei. Ez
utóbbira a szüzességet hozza példának. Később éppen ilyen
hevesen veszi védelmébe a Purgatóriumot is, mint valós helyet azzal érvelve, hogy a protestánsok (Újító atyafiak) által a Bibliából kihagyott Makkabeusok könyvében egyértelmű írás van a holtakért való könyörgésről és az
ugyancsak értük való pénzáldozatról. Majd ostorozza a
papi házasság gyakorlatát Szent Pálra való hivatkozással,
aki ugyancsak nőtlen volt és folyamatosan hangsúlyozta
ezen állapot előnyeit a házassággal szemben. Itt Káldi az137

zal vádolja Károlit, hogy mivel utóbbinak ez a téma kínos
volt a reformátorok házasságpárti nézetei miatt, az igét Károli ezeknél a részeknél meghamisította.
Hevesen kikel Károli azon állítása ellen, hogy a cölibátus (papi nőtlenség) a pápa találmánya, amelyet a reformátorok állítása szerint azért talált ki, hogy az egyházi javak ne kerülhessenek ki az egyház tulajdonából, hiszen a
katolikus papok nem rendelkeztek sem földbirtokkal, sem
jelentős magántulajdonnal, utóduk nem lévén pedig haláluk után minden javuk az egyházé maradt. Káldi álszent
módon szemére veti Károlinak, hogy Krisztus is arra buzdította híveit (a gazdag ifjú esetét hozva itt példaként),
hogy vagyonukat osszák szét a szegények között és úgy kövessék Krisztust. Ezt úgy mondja Káldi, mint ha a római
egyház valaha is ezt tette volna. Az, hogy a római papságnak nem volt jelentős magántulajdona nem jelentette azt,
hogy magának az egyháznak ne lett volna, sőt! Mint írtam
a római egyház ma olyan vagyonnal rendelkezik, amely
megoldást jelentene világszinten a mélyszegénység teljes
felszámolására. És bár Káldi idejében nem volt még ennyire
gazdag az egyház, akkor sem szűkölködtek a javakban, de
ahelyett, hogy a híveket támogatták volna, minden eszközzel inkább kizsákmányolták őket. Búcsúcédulák, lelki
zsarolás, egyházi adók, stb. Káldi továbbá élesen kikel az ellen, hogy Károli – és a reformátorok- tagadják Krisztus testének az oltári szentségben való jelenlétét. Ezt azzal magyarázza, hogy miután Krisztus feltámadt, további negyven
napig itt volt még testben a földön, így hát ha ez lehetséges volt számára, akkor az is lehetséges, hogy az oltári
szentségben – bár láthatatlanul – de valóságosan test szerint is jelenlévő legyen. Erre mit mondjak? Ha valaki egy
ilyen „érvet” érvnek tekint, azzal nehéz érdemi vitába bo138

csátkozni, viszont nem érdemes. Védi ezután a szent ereklyékkel és a megkenéssel való gyógyítás helyességét és hitelességét, mivel szerinte az apostolok is ezt cselekedték, és
amely tevékenységre számos csodálatos eset is bizonyítékként szolgál, bár ezek közül konkrétan egyet sem említ
csupán annyit tesz ehhez, hogy a reformátorok bezzeg
egyetlen ilyen csodálatos gyógyítást sem voltak képesek
produkálni, így ír: „Mert jól-lehet az Újítóknál ninchen, kik
az ő tudományoknak meg-bizonyítására chak egy sánta
ebet sem tudtanak még eddig meg-gyógyítani: mindaz-által az igaz anyaszentegyházban mindenkor voltak, és most
is vannak a’kik vagy éltekben vagy holtok után ereklyéjekkel számtalan betegeket gyógyítottak, de arról most
szóllani többet nem akarok.” További érve az ő igaz hite
mellett és a reformátorok hamis hite ellen, hogy az anyaszentegyház az apostolok örökségét hordozza, annak van
múltja és eredete, míg a reformáció egy új, gyökértelen és
minden alapot nélkülöző nézet vagy hit. Persze ez szemenszedett hazugság, hiszen Krisztusnak és az apostoloknak semmi közük nincs és nem is volt soha a római egyházhoz. Van egy döbbenetes rész Káldi érvelésében, ahol
nem is vitatja Károli azon szemrehányását, hogy köztudottan erkölcstelen ám magas rangú papok milyen alapon
oktatják a népet? Erről így ír:
„Az okáért hamisan chelekszenek az Újító atyafiak, kik
némelly igaz hivatalú papok feslett erkölcheért el-akarják
a köszséggel hitetni, hogy a tudományok is hamis: mert a
tudomány nem függ egy-általlyában az erkölchtől és élettől, ha nem a hivataltól, és történhetik, hogy a tisztességes
erkölchű embernek hamis tudománya, a gyalázatos erkölchűnek pedig igaz tudománya légyen.”
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Döbbenet. Szóval mindegy, hogyan él a pap (voltak papoknak fenntartott bordélyok például, de ennél sokkal
durvább dolgok is előfordultak és ma is előfordulnak a római egyházban), ha ő a pap, akkor ő tanít helyesen és pont.
Mint a rendőr, akinek mindig igaza van mert ő a hatóság...
Ha a mai ember józanul és a tényeket egymás mellé helyezve képet alkot erről a napjainkban éppen fél évezrede
folyó „patvarkodásról”, amelyet a római egyház és a reformátorok folytattak, akkor muszáj felismernie azt a nyilvánvaló tényt, hogy itt nagyon komoly dologról van szó.
Óriási kell, hogy legyen a tét, ha a felek- különösen Rómaennyi energiát fektetett ebbe a harcba egészen addig nem
nyugodván, amíg mára a maga sunyi módján gyakorlatilag fel tudta számolni a reformációt. Luther és Kálvin a teljes elszakadás mellett volt, erősen hangsúlyozták azon nézeteiket, hogy az Istennel való kapcsolat egyetlen és
kizárólagos forrása a Biblia (sola scriptura). Ezért is igyekeztek a maguk lehetőségein belül Bibliát adni minden
egyes ember kezébe. Ám a reformáció valójában már Luther életében megbukott. Csak bizonyos szokásokban, mint
például a bálványok imádata tudott végül hatékonyan
elszakadni a pápista liturgiától, lényegét tekintve azonban
csupán a katolikus kereszténység egyfajta egyszerűsített
formája maradt. És bár ez az „egyszerűsítés” hasznára vált
a híveknek, mégsem lett képes a reformáció visszavezetni
az embereket az eredeti Krisztusi tanokhoz. Mára ha megnézed a református egyházakat, szinte ugyanazt látod csak
sokkal egyszerűbb köntösben, mint a katolikusoknál. Az
emberek ugyanúgy minden vasárnap templomba járnak,
ugyanúgy hallgatják azt, aki a szószékről prédikál, majd hazamennek és le van tudva a dolog.
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E fejezet zárszavaként, mindazoktól függetlenül, amelyeket feljebb írtam a Bibliáról és a ma fellelhető fordításokról, nagyon határozottan és nyomatékosan kijelentem, hogy a lehető legjobb forrás és kapcsolat az
Egyetlen Élő Istenhez ma is kizárólag a Biblia! A lehető
legrosszabb pedig a katolikus (és a többi földi) egyház.
Amint ezt is sokszor leírtam már, a Biblia, amennyiben
kellő szorgalommal és érdeklődéssel tanulmányozzuk, felfedi az igazságát. Egy idő után Isten segítségével az ember
pontosan tudni fogja, hogy mit, hogyan értsen, és esetleg
mi az, ahol sántít a szöveg. Bár sokan elfogadják az egyes
verziókat teljesen hitelesnek, én ezt a nézetet nem osztom,
de még egyszer mondom: a Biblia ma is tartalmazza az
igazságot és a megfelelő utat Istenhez. Az, hogy ezeket
megtalálod-e elvileg rajtad áll. Persze csak elvileg, de ha az
ember a Biblia-szkeptikusok vagy az igét olvasni lusták táborába tartozik, akkor érdemes élni a gyanúperrel, hogy
komoly baj van...

A képmelléklet elé
Eddigi könyveim hagyományaival szakítva (az jutott
eszembe, hogy) ehhez az írásomhoz mellékelek egy képekből és fotókból álló mellékletet. Ez azért tűnt jó ötletnek
számomra, mert egyrészt igen érdekes képeket és fotókat
tartalmaz e melléklet, olyanokat, amelyeket évek alatt gyűjtöttem össze, másrészt amellett, hogy előző és jelen írásaim
tartalmához is egyfajta „bizonyítékokkal” szolgálnak e képek, segítik az olvasót a pontosabb megértésben és az általam leírt információk könnyebb integrálásában. Sokat
gondolkodtam azon, hogyan lenne célszerű ezt a fejezetet
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kialakítani, végül az egyszerűbb kivitelezhetőség okán
amellett döntöttem, hogy a képekhez tartozó szöveget
előre megírom, a képek pedig egymás után, megszámozva
az írás végére kerülnek. Nem minden képhez kívánok
kommentárt fűzni, hiszen ezek egyébként is önmagukért
beszélnek. Egyes képeket néhányan bizonyosan hamisnak
is fognak ítélni, mégis azt gondolom, hogy e képanyag jól
fogja reprezentálni azokat a dolgokat, melyekről írásaimban beszéltem, és akár hitelesnek-akár hamisnak fogadja el
az olvasó e képeket, mindenképpen mélyen elgondolkodtatónak kell, hogy ítélje őket. E képek javát én is átvettem,
de van olyan is, amelyeket én magam, illetve személyes ismeretségi körömbe tartózó emberek készítettek, így azok
hitelességéhez számomra kétség nem férhet. Azon lehet vitatkozni, hogy mi látható egyes képeken, de azon, hogy valami igen szokatlan, és a világi ismereteink szerint „nem
normális” dologról van szó esetükben, ahhoz kétség nem
férhet. Lássuk, tehát mi következik!
Elsőként azokat a képeket mellékelném, amelyek az „ufó”
témához, illetve a világunkban láthatatlanul, vagy esetenként emberi szemmel is láthatóan bennünket körülvevő
objektumokkal kapcsolatos. Bár ezekről írtam már hoszszabban, itt is szeretném rögzíteni azon tényt, hogy ezek az
objektumok nem idegen civilizációk termékei! Titkos, de
földi eredetű technológiáról van szó esetükben, amelyet negatív beállítottságú, a gonoszt szolgáló, az embernél magasabb rendű szellemi erők közreműködésével, azok irányításával fejlesztett és épített meg a földi ember. Ezek
olyan titkos technológiák, amelyek az adott szervezet, vagy
kormány hatalmát hivatottak biztosítani. Mind amerikai,
mind orosz részről nyilvánvalóan vannak ilyen titkos tech142

nológiák, amelyek műszaki színvonala akár évszázaddal is
megelőzheti a publikus technológiát. Ezek előrebocsátása
után következzék hát az érdemi rész, jöjjenek a képek!
Lesz ezek között konkrét fotó, és lesz a Google Earthról kifotózott kép is. Elsőként azt a képet mellékelném (1.), amelyet én magam fotóztam Gyermely közelében. A fotó bal
felső részén egy hosszú, farokszerű kiemelkedéssel rendelkező tárgy látható, amelyről a kép készültekor semmiféle
tudomásunk nem volt. Sem én, sem a társam nem láttunk, hallottunk semmit. Csak a kép letöltésekor vettem
észre a furcsa tárgyat, amely méretéből ítélve nagyjából vadászrepülőgép méretű lehetett, bár a pontos méreteit csak
megbecsülni lehetséges e kép alapján. A következő (2.kép)
az, amelyet egykori motoros társam készített Erdélyországban, amikor motorral leereszkedtek a Nagy-Bihar
csúcsról, majd megörökítendő, hogy mit hódítottak meg,
emberünk visszafotózott egyet a csúcs irányába. Hozzám
hasonlóan csak otthon, a kép letöltése során szembesült
meglepődve azzal, hogy a fotón egyéb is volt, mint amit eredetileg meg kívánt örökíteni. Ez a fotó egyébként 2013
őszén készült míg az én fotóm 2010-ben. A helyzet a fotó
készítésekor tehát pontosan megegyezett az én esetemmel. Senki nem látott, nem hallott semmit, pedig ők ott a
Biharon öten voltak.
A következő három képen azok a hanyagul „kiradírozott”, kiretusált objektumok láthatók, amelyeket különböző okból elkövetett Google böngészéseim során fedeztem fel. Az első objektumot (3. kép) Budapest XII. kerülete
felett vettem észre. A következő hasonló tárgy (4. kép) a Balaton melletti Kőröshegy felett repült, amikor a műhold „elkapta”. A harmadik objektum (5. kép) pedig Észak-Korea
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felett járt ugyanígy. Megjegyzem, az első két szerkezet
alakja még a kiretusálás után is feltűnően hasonló míg a
harmadik objektum, alakjából ítélve az általam fotózotthoz
lehet igen hasonló. Úgy gondolom, hogy ezek nem egyedi
jelenségek és az egész föld felett történő, rendszeresen
mozgó gépeket figyelhetünk meg ezeken a képeken. Mindhárom esetében a „véletlen” sietett a segítségemre, egyik
esetben sem ezeket az objektumokat keresgéltem. A képeken az alábbi információk olvashatók: Bp.XII. – Képek
dátuma: 8/7/2012 47 28’49.32”É 18 59’00.19” K magasság
257 m szemmagasság: 523 m. A Kőrőshegyi kép információi: Képek dátuma: 8/19/2012 46 49’22.87” É 17 54’15.19”
K magasság 142 m szemmagsság : 421 m Észak-Koreai objektum: Képek dátuma: 9/24/2011 38 45’08.29” É 126
59’54.48” K magasság 196 m szemmagasság: 410 m.
A következő képen (6.) egy Érd felett, 2014-ben fotózott
„valami” látható. Itt is az a legérdekesebb, hogy a fotós
nem ezt a valamit, hanem a chemtrail csíkot és a terjedő vegyi anyagot fotózta. A képen látható rózsaszínű valami, ismét csak a kép letöltésekor tűnt elő. Ugyanígy készült a következő (7.) fotó is, ahol eredetileg ugyancsak a chemtrail
felhő volt a „céltárgy”, de itt a fotós észlelte ezt az ebben repülve feltűnő érdekes, az előző rózsaszínű objektumhoz hasonló csak itt fehér színű és nyilván magasabban repülő objektumot.
A következő képen (8.) egy reális fotó látható a Marsról,
amelyet a NASA tett közzé. A fotót a Rosetta űrszonda készítette 2007 februárjában, amikor elhaladt a „vörös” bolygó
mellett. A kép érdekessége a reális, manipulálatlan színösszetétel. Ezen jól látszik, hogy a bolygó a terraformálás
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előrehaladott fázisában jár. Szó nincs vörös sivatagról az
egész felszínen. Jól látható a légkör, a sarki jégsapkák és a
hatalmas, óriás fákból álló erdősáv, amely becslések szerint
mára a bolygó felszínének egyharmadát borítja. A Google
Mars böngészése során is találhatók érdekes fotók mind felszíni objektumokról, mind a hatalmas fákról. Ezek a „bug”ok, az eredeti, a manipuláció előtti állapotból maradtak a
felszín képében. A következő képen (9.) egy a Mars óriás
fáiról készült képet láthatunk. A kép adatai: dátum:
7/26/2008 75 20’39.62” É 24 29’50.86” K magasság 4609 m
szemmagasság: 23,54 km
A következő képeken az óriások témakörére ugrunk. Kicsit itt most ismét megállnék, hiszen olyan információt
kaptam ismét ebben a témakörben, hogy azóta is csak pislogok. Magam is megdöbbenek néha a saját vakságomon.
Azon, amelyre újra és újra, például éppen ebben a könyvben is szeretném felhívni a figyelmét a kedves olvasómnak.
Erre mi történik? A saját vakságomat mutatja meg nekem
a Forrás :) Istennek hála, legalább rájövök, ha csak késve is.
De mire jöttem rá, és miért csak késve? A „késéssel” valójában arra utaltam, hogy több íráson túl vagyok, amelyekben foglalkoztam a Bibliai óriásokkal. Azokkal a hatalmas
emberekkel, akik egykor benépesítették e bolygót. Elolvastam több Biblia verziót, rengeteg ide vonatkozó igét, mélyen
beleásva magam a részletekbe, amelyeket kedves olvasóm,
eléd is tártam már az előző írásaimban. Ám éppen egy dolog, a legfontosabb kerülte el a figyelmem. Leírtam, hogy nézetem szerint Ádám, Éva és utódjaik, mindannyian óriások
voltak hozzánk képest, sőt, az özönvíz előtt, Járed idejétől
kezdve még náluk is sokkal nagyobb óriások jelentek meg
a földön, ez volt a nefilim. Azt gondolom és tartom most is,
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hogy az özönvíz előtt kizárólag nagy emberek éltek a világban, a mai méretű ember ismeretlen volt. Ezt úgy hiszem,
igen logikus érvekkel, valamint igeidézetekkel alá is támasztottam előző írásaimban. Mégis sokan, akik, még ha
hajlamosak is hitelt adni a Biblia állításának az óriásokkal
kapcsolatban, valahogy úgy képzelik el e dolgot, hogy voltak a „normális”, azaz mai méretű emberek, ilyen volt Ádám
és Éva, valamint a leszármazottaik, és volt a megrontásból
eredő nefilim, akik voltak maguk az óriások. Ez a verzió sokak számára lényegesen könnyebben emészthető, befogadható, mint az általam bemutatott, mai szemmel nézve óriás
Ádám és Éva, és a még náluk is sokkal hatalmasabb nefilim
óriások. Pedig a Biblia úgy vélem nekem ad igazat. Bizony.
Az információ a szokott módon jött ismét. Az ágyban fekve,
elalvás előtt elmélkedtem e témán, mikor jött a flash: „fiam,
olvasd már el, hogy pontosan mit mond az ige!” Elolvastam
hát. Károlit is, a Vulgátát is, hiszen ezek igen csak hadban állnak egymással. Majd megnéztem a Tórát és a King Jamest is. A Tóra és a KJV is azt írja, amit a két magyar Biblia is,
bár egyes zsidó kommentárok próbálják ezt a dolgot félremagyarázni, megjegyzem elég erőtlenül. Tehát nézzük az
említett igét! (Károli)
„Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még
azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama
hatalmasok, kik eleitől fogva híresneves emberek voltak.”
Káldi- Vulgáta:
„Óriások valának pedig a földön a’napokban, mert
minek-utánna bé-mentek az Isten fiai az emberek
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leányihoz és azok szültek: ezek világ kezdetitől fogva amaz
hatalmas nevezetes férfiak.”
Tóra, Bernstein fordításában:
„Az óriások voltak a földön ama napokban és azután is,
midőn Isten fiai bementek az ember leányaihoz és
ezek szültek nekik; ezek azok a hősök, akik ősidőtől fogva
hírneves férfiak voltak.”
King James version:
„There were giants in the earth in those days; and also
after that,”
Nos, – különösen a lényeget tekintve – itt igen nagy az
egyezés mind a négy verzióban. Bár a katolikus verzió
igyekszik úgy beállítani e tényt a „mert” odacsempészett
szócska segítségével, hogy azért voltak óriások „mert” valami történt, de a Károli a KJ és a Tóra verzió itt teljesen
tiszta maradt. Ám mint rövidesen olvashatod, azért a Vulgátában is benne maradt a tiszta igazság... De mi a lényeg?
Az, hogy hiányzik a fenti igeidézetekből az „is” szócska.
Mindhárom verzió úgy hozza, hogy (az) óriások voltak a
földön abban az időben. Nem óriások is, hanem CSAK
azok. Elképesztő, hogy ez eddig nekem sem tűnt fel. Vakvilág.... Egyébként a latin Vulgáta, – amely tulajdonképpen
a katolikus Biblia – is legnagyobb részét tekintve nyilvánvalóan igazodik az eredeti iratokhoz, hiszen a manipuláció
a teljes tartalomra nyilvánvalóan nem terjedhetett ki. A pápistáknak meg kellett elégedniük azzal, hogy a klérus számára tarthatatlan vagy igen csak kompromittáló részeket
igazítsák a saját ízlésükhöz, amint azt Károli Gáspár is a
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szemükre vetette. De miért említem ezt itt? Azért, mert a
Károli és a reformátorok által kihagyott könyvekben is
vannak olyan tartalmak, amelyek arra mutatnak rá, hogy
az általam leírt információk valósak. Ilyen például Dániel
esete a bábeli (Babiloni) sárkánnyal, amely nyilvánvalóan
egy dinoszaurusz-szerű teremtmény konkrét bibliai leírása: „És vala egy nagy sárkány azon a helyen és tisztelik
vala azt a Babyloniak.” Ezt a sárkányt Dániel később fondorlatos módon megöli, tehát nyilvánvalóan egy élőlényről ír itt az írás. De legalább ennyire érdekes az az éppen jelen témánkhoz kapcsolódó részlet, amelyet Báruk
prófétálása, azaz a Báruk könyve tartalmaz. Idézem tehát
a Vulgáta editzio ide vonatkozó, számomra egyértelműen
tiszta részletét 1626-ból:
„Oh Isráél, melly nagy az Isten háza és széles az ő
örökségének helye! Nagy és ninch vége; magas, és véghetetlen. Ott vóltak ama nevezetes óriások, kik eleitől fogva
vóltak, magasak és túdósok a hadakozásban. Nem ezeket
választotta az Úr, se fel nem találták a tudomány útát:
az okáért el-vesztek. És mivel hogy nem vólt bölcheségek,
el-vesztek az ő esztelenségek miatt.”
Nos, ennél határozottabb leírást keveset találni velük
kapcsolatban. Azt mondja itt az ige, hogy „kik elejitől fogva
vóltak”. Tehát teremtés kezdetétől. Ádám Éva, Kain és Ábel,
és a leszármazottaik Noéig és azon túl is mind nagyok voltak. Ami a „butaságukat” illeti, azt ne értsük félre, hiszen
ezek a lények nagyon okosak és körmönfontak voltak. Hatalmas agyuk olyan képességek birtokába juttatta őket,
amelyekről mi nem is álmodhatunk. De akkor miért ír így
az ige? „Fel sem találták a tudomány útát”, „nem volt böl148

cheségek”, „el-vesztek az ő esztelenségek miatt”. Ezeket az
igéket igen könnyű félreérteni, ha a mai fogalomkészletünk
szerint gondolkodunk vagy próbáljuk meg értelmezni őket.
A valódi jelentés azonban itt arra utal, hogy ezek a lények
határtalanul felfuvalkodottak voltak, és elfordulva Istentől,
a Kain útján jártak,(mivel jórészt az ő leszármazottai voltak) azaz erőszakos, hadakozó népekké váltak, ami – lássuk
be – valóban igen nagy esztelenség és a legkevésbé sem
„bölch” magatartás. A tudomány szó se zavarjon meg bennünket, hiszen ennek magyarázata több ízben is szerepel
például Káldi írásában vagy Károlinál is. Fenti igében a „tudomány úta” az Isteni igazság tudását és követését jelenti.
Ennek hiányát fejezi ki az, hogy „fel sem találták a tudomány útát”. Van még egy ide vonatkozó, eddig nem említett idézet, amely mind a Vulgátában mind a Károli verzióban (s a többiben is) megtalálható. Ezékiel próféta
könyvében van ez, ahol az Úr paráznasággal vádolja a zsidókat. Természetesen szellemi paráznasággal, bálványimádattal és minden ahhoz kapcsolódó undoksággal. Ebben az igében ismét csak felbukkan az óriásokra való
utalás, mivel hogy azokkal is „paráználkodott” a nép, amelyet Isten a magáénak szánt. Íme, az ige:(Ezékiel 16.26)
„És paraználkodál Égyiptom fiaival, szomszédiddal,
a nagytestűekkel, és sokasítád paráznaságodat, hogy
engem ingerelj”
A „nagytestűek” megnevezés, itt nyilvánvalóan a mai
embereknél nagyobb testű emberekre vonatkozott, azaz, az
eredeti méretű, a mainál jóval nagyobb testű emberekre.
Most tehát nézzük a hozzájuk kapcsolódó képeket! El149

sőként az ókori fali domborműveken, véseteken látható
Egyiptomi, sumér-asszír ábrázolásokat láthatjuk. A 10. képen a sumér Gilgames (Etana-Nimród) látható, aki a karjában tart egy kifejlett hímoroszlánt. Az oroszlán itt nyilván nem egy kölyökállat, hiszen ilyen arányokkal és
sörénnyel csak a kifejlett hímek rendelkeznek, és az állat kimeresztett karmai, valamint vicsorgó pofája jól ábrázolja,
hogy nem különösebben örült az egyébként rá sem hederítő óriás vele való cicázásának. Egy kifejlett hím oroszlán
durván két méteres (180 cm) testhosszal és két mázsa testsúllyal bír. A képen látható ember ebből kiindulva nagyjából 4,5-5 méter magas lehet. El lehet képzelni, milyen brutális ereje lehetett egy ekkora embernek, aki pedig maga is
eltörpült az özönvíz előtti nefilim óriások mellett. Azt gondolom, hogy a Nimródi méret lehetett az eredeti emberi
méret, amely méretben Isten megalkotta Ádámot és Évát.
A következő 11. képen egy Egyiptomi ábrázoláson Ekhnaton (Amenhotep) fáraó látható feleségével, Nefertitivel,
akik mellett a hivatalos verzió szerint gyermekeik láthatóak.
Ám az arányok, ami a kis emberek és a királyi pár között
megfigyelhetőek, egészen mást sugallnak. Ezt a meglátást
erősíti a 11.1 kép is, amelyen a királynő Nefertiti látható
egyáltalán nem gyermekeknek tűnő, mai méretű emberek
társaságában. Meglátásom szerint itt is a mai méretű, úgy
170-180 centiméter „magas” ember és a nagyjából 4 és 5
méteres testmagasság közötti emberek találkozásának lehetünk tanúi. Nem csoda, ha isteneknek tartották ezeket az
akkor élő mai méretű emberek. Erről egyébként kaptunk
egy igen látványos hollywoodi bemutatót is Gods of Egypt
címmel. A film maga egy forintot sem ér, de nem is a mély
sztori volt ennek az alkotásnak a célja. A lényeg itt is a hát150

térinformáció, amit fantasztikumnak álcáznak. Ha olvastad
korábbi írásaim, tudod, hogy igen sok mozinak komoly
szerep jut az igazság rejtett, fantasynak vagy sci-finek álcázott bemutatásában.
A 12.-13.-14. képeken hasonló párosítások láthatók. Az
„ősember” azaz a prototípus és a mai méretű ember találkozásáról. Ezek az „óriások” mind az özönvíz utáni világ
óriásai voltak, akikben még az eredeti, Ádámtól Noéig kizárólagosan jellemző gének domináltak.
A 15. képen az a Libanoni Baalbekben található gigantikus faragott kő látható, amelynek becsült súlya 1250
tonna.
A 16. képen egy már feltárt óriási kőszobor látható abból a Húsvét-szigeteken található 887 darabos kollekcióból,
amelyekről sokáig azt hitték, és még ma is sokan megpróbálják elhitetni, hogy csak fejek. Azonban mára egyértelműen kiderült, hogy ezek kivétel nélkül 80-90 tonnás, 10
méter magas, egészalakos emberábrázolások. Lehetetlennek
tartom, hogy ezeket egy mai méretű emberekből álló ókori
kultúra létre tudja hozni, kivitelezni, a helyére szállítani és
ott felállítani.
A 17. képen egy ugyancsak „megmagyarázhatatlan” régészeti rejtéllyel találkozhatunk. Ez pedig a Costa Rica-i kőgolyók rejtélye. Itt egy 300 darabos kollekcióról van szó,
amelyek legnagyobb példányai meghaladják a 2,5 méteres
átmérőt és a 15 tonnás súlyt. Egy ilyen golyó elkészítéséhez
egy legalább 20 tonnás, közel három méter átmérőjű kőtömböt kellett megmunkálnia vagy megmunkálniuk a ké151

szítőknek. Ezt kellett folyamatosan mozgatni, vésni, csiszolni, méretét folyamatosan ellenőrizni a kialakítás folyamán, ha a mai technika szerint gondolkodunk. Ezek a
tömör kőgolyók majdnem tökéletes gömbök. Valószínűleg
ma is komoly erőfeszítést és technikai felkészültséget igényelne egy ilyen darabnak az elkészítése. Vajon egy „primitív”, mai méretű ókori ember hogyan lehetett erre képes?
Ugyanezt a kérdést tehetném fel a Peruban, 3700 méterrel a tengerszint felett megépült Sacsahuayman komplexum esetében (18.-23. kép). Itt például egy körülbelül 450
méter hosszan megépült 15 méter széles falat is találhatunk,
amelyet állítólag az inkák építettek. Ebben a falban van 8
méter magas kő is, amelynek a súlya becslés szerint 120
tonna. A legközelebbi kőbánya közel 15 kilométerre található magas hegyvidéki terepen. A kövek minden kötőanyag nélkül, elképesztő precizitással megfaragva, hajszálpontosan illeszkednek egymáshoz úgy, hogy egy
hézagmérőt vagy papírlapot sem lehet közéjük illeszteni.
Kizárható, hogy ezt mai méretű emberek az inkák korában
képesek lettek volna kivitelezni.
A 24.-25. képeken egy Dél-Afrikában felszínre került és
megtalált úgy másfél méteres emberi lábnyomot tekinthetünk meg, amely akkor került a mára szilárd kőzetté vált
anyagba, amikor az még lágy volt. A 26. képen pedig egy
körülbelül egy 100-120 centiméteres lábnyom látható. Ezek
a lábméretek már jóval nagyobb embert feltételeznek, mint
amelyet én az emberi prototípus esetében leírtam, tehát a
maximum ötméteres testmagasságúnál jóval nagyobbat. Ha
abból indulunk ki, hogy egy méter magas ember stabil
megtartásához körülbelül 15 centiméteres lábfejhossz szük152

séges, akkor könnyen kiszámolhatjuk, hogy aki a százötven
centis nyomot otthagyta, az nagyjából 10 méter magas
ember lehetett. Ez a méret pedig már visszavezet bennünket az özönvíz előtti nefilim óriások világába. Nézzük most
a hozzájuk kapcsolódó képeket!
A 27. képen egy különböző méretű pattintott kőeszközökből álló kollekció látható. Erre persze lehet azt mondani,
hogy egy ilyen gyűjteményt akár ma is viszonylag gyorsan
összehozhatna bárki, de valóban rengeteg ilyen lelet van, és
ami sokkal érdekesebb (ezért is került be e kép a mellékletbe), hogy a kép jól érzékelteti a mai méretű emberi kéz
mellett, hogy arányaiban mekkorák lehettek az eredeti
emberek a maiakhoz képest. Egyébként nekem is van a birtokomban mai méretű kézbe való szakóca, de, hogy az
egyes darabok vajon milyen konkrét célt szolgálhattak, az
ma már nem állapítható meg pontosan. Éppen így jártak
például angol régészek, akik az angliai Berkshire mellett egy
negyven centiméteres darabot találtak. Ez meglehetősen zavarba is hozta őket, hiszen ők kizárólag a mai méretű „ősemberben” gondolkodtak, aki pedig egyértelműen túl kicsi és gyenge lehetett ahhoz (ha létezett volna), hogy ezt a
szakócát képes legyen használni, így végül azt sütötték ki,
hogy ez a darab bizonyosan valamiféle kultikus eszköz
vagy tárgy lehetett.
A következő 28. képtől kezdve olyan képek következnek,
amelyeket nagyon nem szeret a „modern” tudomány, és
amelyeket minden eszközzel igyekszik hitelteleníteni, vagy
ha lehetséges eltüntetni. Ám igen nagy bajban vannak, hiszen az internet korában ez a törekvésük gyakorlatilag ellehetetlenült. Nyilván vannak szenzációhajhász hamisít153

ványok is a világhálón keringő ilyen jellegű képanyagban
és információkban, de azt az e témát alaposan kutató ember hamar be fogja látni, hogy a képek és a bizonyítékok
nagy többsége valódi. Rögtön itt van tehát a 28. számú kép,
amelyen egy óriás ember fosszíliája látható. Nyilván az
özönvíz végzett vele, ahogyan az ősvilág legtöbb élőlénye
is ilyen sorsra jutott a „dínókkal” egyetemben.
A 29. képen egy egyértelműen nem manipulált fotót
láthatunk. Ilyen leletek például Szicíliában igen nagy számban kerültek elő, de a hatóságok ezeket vagy begyűjtötték
és megsemmisítették, vagy gondosan elzárták a kíváncsi tekintetek elől. Van olyan beszámoló is arról a vidékről, ahol
maguk a megtaláló szülei semmisítették meg az óriási
csontokat és a koponyát attól való félelmükben, hogy bajuk származik a lelet bejelentéséből. Ebből is következtetni lehet arra, hogyan viszonyultak az emberek az olyan
jellegű tárgyi leletekhez, amelyeket nem tudtak hozzáilleszteni a tudomány és az egyház hivatalos álláspontjához.
Egyébként a világ számos pontjáról vannak a néphagyományban, sőt konkrét ábrázolásokkal is megőrzött emlékei azoknak a helyi óriásoknak, akik például nyilván az
Egyiptomi piramisokat vagy az angliai Stonehenget is építették. Közülük való lehetett például a Cerne Abbas-i óriás
is, akiről egy gigantikus (a Perui Nazca rajzok stílusára emlékeztető) mészkőbe vésett ábrázolás látható ma is az említett település mellett. Ennek egy ugyancsak angliai „testvére” az East Sussexben lévő Wilmingtoni hosszú ember.
Ezek jó nagy, 50-70 méter körüli fegyveres alakokat jelenítenek meg, és egyértelműen Európai emlékek.
A 30. kép egy igen érdekes „lelet”. Egy gyerekeknek ké154

szült történelmi atlaszt lapozgattam, kíváncsi lévén mit
mutatnak be lapjain a készítői. A kiadvány eredeti címe
egyébként The Kingfisher Atlas of the ancient world 2006,
amely magyarul 2007-ben „Képes Atlasz i. e 10.000- i. sz.
1000” címen látott napvilágot. A kiadó Tessloff Babilon néven fut... Nos, e kiadványban az ókori világnak minden
egyes fontos régiójáról egy-egy térképes bemutatót találhatunk, amely a jelen hivatalos tudományos álláspontjához
igazodva bemutatja az adott régió korabeli kultúráját és
legfőbb ismérveit. Az ókori India részhez érve akadt meg
a szemem ezen a képen. Megmondom őszintén, eléggé
meglepett egy nyilvánvalóan inkább kis, mint nagy gyerekek számára készült kiadványban. Elolvastam gyorsan az
összes kommentárt, képaláírást, szöveget, és találtam is
egy rövid utalást a kép tartalmára, annyit, hogy a képen látható jelenet egy Rámájana jellegű ősi eposz eseményeiből
ad ízelítőt. Maga a kép – amely egyébként elég nagyméretű
ahhoz, hogy egy gyerek alaposan is szemügyre vehesse – tehát oda volt illesztve, egy jól látható helyre. A képen egy indiai jellegű, óriási halott ember fekszik, akit különböző
bőrszínű fegyveresek, elefántháton, gyalog éppen támadnak, gyilkolásznak. Tovább nézve e valódi kommentárt
nélkülöző képet hirtelen észrevettem, hogy van még egy
durva jelenet a képen. A halott óriás feje mellett, egy ember és egy hibrid lény(!) beszélget egymással. A hibrid
lénynek leginkább kutyára emlékeztető feje és ember teste
van. Ezután a kép jobb alsó sarkában látható „dolgokon”
akadt meg a szemem. Ezeket felnagyítva az látszik, hogy ott
bizony három kupac érdekes anyag látható. Az első kupac
leginkább egymásba fonódott, megnyúzott állati (emberi?)
testekre emlékeztet. A második kupac kizárólag levágott fejekből áll. Ezeket is kinagyítva úgy tűnik, hogy van közöt155

tük állati és emberi is. Az emberi fejek egyértelműen felismerhetőek közöttük. A harmadik kupac pedig az elsőhöz
hasonló nyúzott testeket, de ezekkel vegyesen még bőrös
állati testeket és bikáéhoz hasonló állatfejeket is tartalmaz.
Még egyszer mondom a kiadvány gyerekeknek készült.
Értem én, hogy indiai mitológia, meg mondavilág, de miért éppen erre a képre esett a szerkesztő választása, amikor
oly rengeteg valóban szép jelenetre is eshetett volna? Minden esetre a kép valóban az indiai kultúra őshagyományából merít, amely szerint a képen ábrázolt karakterek
nem voltak ismeretlenek a világ azon tájékán sem.
A 31.-38. képekig, a világ számos pontján előkerült, különböző méretű, óriási emberi csontvázleletekről készült
fotókat láthatunk. Mint mondtam, nyilván akad közöttük
manipulált (pl. 37.) kép is, de annyi van ezekből, olyan változatos és sok esetben igen pontosan dokumentált környezetben, hogy lehetetlenség lenne ezeket ilyen mennyiségben és minőségben hamisítani. Ha az ember szentel
ennek a kutatásnak egy kis időt, elképesztő felfedezések birtokába juthat akár az íróasztala mellől is. Persze ezek hiteléhez mindenképpen szükséges a képzelőerő és a képesség,
hogy el tudjon szakadni az ember a fővonalas tudomány
magyarázataitól, hiszen több, mint óriási naivitás lenne
azt gondolni, hogy ez a mai akadémikus tudomány, a maga
„felvilágosult” nézeteivel valaha is hajlandó lenne „komolyan” beszélni az ilyen jellegű leletekről, nemhogy igazolni
azok hitelességét. Tehát aki ilyesmire vágyik, az jobb ha el
sem indul a keresés ösvényén.
A következő képeken (39.-46.) különböző babiloni, sumér-asszír-perzsa és egyiptomi hibrid (ember- állat, állat156

állat keverék) ábrázolásokat láthatunk. Messze a teljesség
igénye nélkül megjelenik itt a bikatestű szárnyas ember, a
klasszikus szárnyas oroszlán szarvakkal, a talán legismertebb ember-oroszlán hibrid szfinx, egy valamiféle sárkánynak aposztrofált, hüllőpikkelyekkel borított hüllő-madár-emlős hibrid lény, egy az éj királynőjének nevezett
hárpia, madár-nő keverék, és végül de nem utolsó sorban
Nimród, azaz Gilgames és Enkidu a szatír.
Majd végül, hogy legyen egy kis magyar vonatkozás is
(47.kép) legyen itt egy érme a Fiatal Demokraták Szövetsége
kapcsán. Nem tudom, ki hogy van ezzel, de én a magam részéről nem tudom elképzelni, hogy egy komoly terveket
szövögető politikai erő ilyen blőd nevet válasszon magának,
már ha valóban ez volt az egykori, ám a köztudatba ma is
igen erősen bevésődött elnevezés valódi háttere. Már akkor
is többen élcelődtek azzal, hogy a fiatal demokraták soraiban
jelentős számban vannak meglehetősen éltes honatyák is. Ezt
nyilván a srácok is tudták, mégis ezt a nevet tartották a legjobbnak. Vajon ez tetszett a legjobban nekik? Én azt gondolom, hogy nem erről volt szó már akkor sem. Jóval inkább
arról, amit a latin fides szó jelent. Azaz: hit, bizalom, hűség,
megbízhatóság. Hogy kiben való hit és bizalom, kinek való
hűség és megbízhatóság, nos, ez itt a valódi kérdés. Most néhány szót az érméről: A római érmék hátlapján gyakran
megjelenik a FIDES felirat, ábrázolásként pedig egy nőalak.
Az értelmezések szerint ez a szavahihetőség és jóhiszeműség római istennője, aki nem volt túl jelentős az ókori mitológiában, mégis a Capitoliumon apja, Jupiter temploma közelében kapott szentélyt. Az érméken a császárkorban
folyamatosan látható volt, különböző felirat változatokkal
rendszerint olyan kombinációkkal amellyel a császár emlékeztetni kívánt az iránta való hűségre...
157

Nos, kedves olvasóm, jelen írásom végén szeretném
megköszönni megtisztelő figyelmed, azt, hogy ismét velem
tartottál a luciferzum világában és azt is, hogy nyomon követed azokat a gondolatokat, amelyeket közvetítek neked.
Köszönöm! Teljes szívemből remélem, hogy sok újabb
igazságot tártam fel számodra és azt is, hogy ezen igazságok majd oda vezetnek el téged is, ahova magam is készülök. Jézus Krisztushoz, az Úrhoz és az Ő királyságába. Minden szempontból a lehető legjobbakat kívánom neked, és
azzal a reménnyel búcsúzom, hogy hamarosan ismét találkozhatunk, ha máshol nem is, legalább itt a luciferzumban. Addig is keresd az Urat és mindig tartsd észben e Shakespeare-i meglátást!
„Több dolgok vannak földön és égen, Horatio, mintsem
bölcselmetek Álmodni képes.”
Ted Kereshe
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