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2011.01.18 . 

ELMÉLKEDÉS a JÉZUS ÁLTAL BEMUTATOTT ATYÁRÓL. 

 

-Arról, akit János evangéliuma mutat be a legközvetlenebbül. Az első 

kérdéskör arról szól, amiről az elmúlt napokban is beszélgettünk, hogy 

mennyiben volt Jézus Isten, és mennyiben volt ember. Az alapkérdés az, hogy 

ember volt e, vagy Isten? Arról beszéljünk, hogy hogyan látjátok ezt ti. 

János evangéliumában az Istennek, mint Atyának a viszonya van 

kihangsúlyozva a Fiúval. 

H:(hozzászóló): Mivel Szentlélektől született, tehát nem lehetett ember. 

H: Jézus anyagtestbe öltözött Szellem. Szellemi lény, tehát Isten. Isten, 

emberi álruhában. 

-Megköszönve a választ azt mondhatom, hogy közös nevezőn vagyunk 

ebben az alapkérdésben. 

Most az a szavunk van terítéken, hogy ATYA! Ennek a tartalmát, a 

jelentését fogjuk körbe járni. Ehhez viszont még tisztábban kell megértenünk 

azt, hogy ember volt-e Jézus, vagy Isten? Vajon mit is jelent a számunkra az a 

szó, hogy Isten?  

Talán emlékeztek erre a galambszürke könyvre, amelyiknek a ’BIBLIAI 

NEVEK és SZAVAK SZÓTÁRA’ a címe. Megkerestem ebben az Atya szót, és 

megnéztem külön az Isten szót is. Az Atya szó nem is szerepel benne, csak úgy, 

hogy AB, ahogy Izraelben mondják az Istent. Az ABBA, itt csak AB, és csak 

annyit ír róla, hogy TEREMTŐ. Tehát teremtőként fogalmazzák meg. 

Tudnotok kell, hogy az Ószövetségben is előfordul az Atya szó. Ki is írtam, 

hogy, Jób:38-28-nál említi az Atyát, méghozzá úgy, hogy: ’van-e Atyja az 

esőnek?’, ’Van-e Atyja a természetnek?’. Aztán a Malakiás 2-10-ben 

olvashatjuk, hogy: ’nem egy Atyánk van-e mindnyájunknak? Nem egy Isten 

teremtett minket?’. 

Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy az Atya szó nem volt ismeretlen az 

Ószövetségi Izrael számára. Érdekes, hogy az Atya megszólítás János 

evangéliumában, összehasonlíthatatlanul többször fordul elő Jézus ajkán, mint a 

többi evangéliumban. 

Valójában az embernek, az önmeghatározásához is szükséges az, hogy mit 

jelent az, hogy Isten. Ugyanebben a könyvben megnéztem az Isten szót is, és 

felolvasom, hogy mit írtam ki belőle: ’A Biblia az Istent nem határozza meg. 

Nem definiálja, hanem a Lényéről és a tulajdonságairól beszél. Nem azonosítja 

az Istent senkivel, és semmivel, hanem a tulajdonságain és a lényén keresztül 

közelíti meg. Pl: Istenről azt írja: hogy ’mindenható, mindentudó, mindenütt 

jelen való, korlátlan hatalmú, megbízható, tökéletes a bölcsességben’ stb.    

Ennek kapcsán fogalmazzuk meg azt, hogy mit jelent a számunkra az a 

szó, hogy Isten. 

H: Rengeteg Isten van. 
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-Most arról az Istenről beszéljünk, akivel te vagy kapcsolatban. Arról, 

akiről azt mondod valakinek, hogy Istenhívő vagy. Erre ő neked szegezi a 

kérdést: kicsoda, vagy micsoda az? Mit mondasz neki? 

H: Az Isten szó, nem tulajdonnév! Ahány ember, annyi Isten kép! Az Istent 

csak egyféleképpen lehet megismerni. Jézus az IGE, ami TESTTÉ LŐN. 

Az Isten megtestesült, és hogy lehet megismerni? Csak a Jézus ajkáról 

elhangzott szavak alapján! 

-Tehát, mit jelent az, hogy Isten? Ha arra gondoltok, hogy Isten, akkor ki 

ez? 

H: A teljesség jut az eszembe Róla. Tartalmazza a JÓ-nak mindenféle 

formáját, amit a jóról, a szépről el lehet mondani. 

-Itt már egy kicsit közelebb jutunk ahhoz, amihez most szeretnék 

kilukadni. Hogy tudnánk ezt még tisztábban megfogalmazni? Azt látom, hogy 

elég nehéz.  

H: Igen, mert annyi minden van benne. Egyfelől az, hogy engem 

megteremtett olyannak, amilyen a mai eszemmel, és tudásommal majd szeretnék 

lenni. A mostani magamnál mindenképpen jobbnak. Ugyanakkor egy olyan 

szellemiséget is érzek Benne, aki ismer engem. Aki szeret! Akihez fordulhatok, és 

akiről érzem, hogy mindig velem van. 

-Akkor kerüljünk egy kicsit még közelebb ehhez a kérdéshez. Az Isten 

egy szellemi lény? Vagy szellemi valóság? 

A Tibor hozzászólásához hozzá lehet tenni, hogy az Isten nem véletlenül 

mondja az Égő csipkebokorban azt, hogy: ’VAGYOK, AKI VAGYOK’. Ezzel 

az Isten a LÉTEZÉSÉT fogalmazza meg! Nem a személyiséget!  

Most hogyan tudnánk értelmezni azt, hogy Vagyok, aki Vagyok? 

Ennek a mondatnak az első része -ami az Isten oldaláról elhangzik-, az 

egyik legfontosabb kijelentése, hogy LÉTEZEM, tehát VAGYOK! Azt közli 

önmagáról az Isten a csipkebokor lángjában, hogy LÉTEZEM! Vegyétek 

tudomásul, hogy LÉTEZEM! Mi csak személyre szoktuk használni azt a szót, 

hogy aki? Igen! 

Az Isten mintha arra utalna az AKI szóval, mintha „Ő” Valaki lenne. 

Valójában a második szó is a létezésre utal, hogy VAGYOK, AKI VAGYOK! 

Ezzel nem azt mondta, hogy vagyok, aki egy személy, hanem azt mondja, hogy 

LÉTEZEM! Úgy LÉTEZIK, hogy senkihez és semmihez nem hasonlítható! 

Azt hogy senkihez nem hasonlítható, még könnyű elgondolni, de azt, 

hogy semmihez, azt már nehezebben tudjuk elképzelni. Mindennek alapján 

elmondhatjuk az Istenről, hogy Önmaga, a LÉTEZÉS! 

Hogyan tudunk Róla tudomást szerezni mi emberek, hogy létezik? 

H: Elhiszem azt, amit az égő csipkebokorban mond! Tehát, a 

megnyilvánulásai által. 

-Igen, a megnyilvánulásai által, a megnyilvánulásain keresztül van Róla 

tudomásunk. 
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H: Nekünk mostanában, hogyan nyilvánul meg az Isten? Pl: Én, az 

Őrangyalom operatív beavatkozását a mindennapjaimban érzem! 

-Ne az érzéseinkre hagyatkozzunk, mert azok megcsalhatnak!  

Testvérek! Arra a kérdésre kellene választ kapnunk, hogy elégséges 

megtapasztalás-e az Isten létezéséről az, hogy én magam létezem. Miképpen 

nyilvánul meg olyan egyértelmű módon az, hogy van Isten! Ezzel azt kérdezem, 

hogy egyértelmű igazolása-e az Isten létezésének az, hogy én létezem? Az, hogy 

létezem, tehát létben tart? Én valóban az Isten megnyilvánulása vagyok? Ha 

nem az Istentől vagyok, akkor honnan vagyok? Ha nem az Isten által létezem, 

akkor mi, vagy ki által létezem? 

Az Inkák úgy gondolták, hogy az ember úgy teremtődött meg, hogy 

először az Isten sárból összegyúrt egy emberi formát, de az volt a baj, hogy jött 

az eső és elmosta. Azután kukoricából meg fából csinált figurákat, de 

mindegyikkel volt valami baj. Igen, mert a fantázia dolgozik. Még a BIBLIA is 

sárból, és porból teremti az embert, nem pedig abból, ami maga az Isten. De ha a 

saját létünk nem igazolása az Isten létezésének, akkor a mi létünk miből ered? 

Bizony az Isten létezésének ennél döntőbb igazolás nincsen! A másik alternatíva 

csak az lehet, hogy az anyag öntudatra ébredt, és abból lett az ember. 

De ebben is tovább lehet kérdezni, hogy honnan van az anyag? Erre 

mondják azt, amit az Istenre is mondanak, hogy az anyag csak úgy van. Az 

anyag önmagától létezik. 

Az Istenre is azt mondják, hogy önmagától létezik. Csak az egyik tudatos 

létezés, a másik tudattalan. Az anyagi megközelítésben az a probléma, hogy 

tudattalan teremt tudatosat. A tudattalan alakul át tudattá. 

Az Isten vonatkozásában meg ugyanaz a helyzet, mert ugyanúgy azt 

mondják, mint az anyagi világra, hogy honnan van az Isten? És erre sem tudunk 

válaszolni. 

Valójában nincs olyan, hogy honnan van. Ő attól Isten, hogy nem lett 

sehonnan. Ha valaki azt kérdezi, hogy az Isten honnan van, akkor ő nem az 

Istenben gondolkodik.  
Az Isten nem teremtett lény, ha már lénynek mondjuk! 

Megfogalmazhatjuk-e az Isten vonatkozásában azt, hogy SZELLEMI 

LÉTEZŐ? Korábban azt fogalmaztuk meg, hogy önmaga, a LÉTEZÉS! Most 

bővítsük ki ezt a fogalmat azzal, hogy szellemi létező és vizsgáljuk meg, hogy 

mit jelent az, hogy szellemi létező.  

Az előbbiekben azt fogalmaztuk meg, hogy senkihez, és semmihez nem 

hasonlítható. Az természetes, hogy amikor szellemiségről beszélünk, akkor nem 

állíthatjuk azt, hogy bármihez, vagy bárkihez hasonlítani tudnánk. Ezek után, 

hogy tudnánk megragadni azt, hogy az Isten szellemi létező? Talán nem kell 

igazolnom ezt az állítást, hiszen Jézus azt mondja a szamáriai asszonynak, hogy 

SZELLEM AZ ISTEN! (Jn,4:24,) Ennek alapján az Isten nem csak létezik, 

hanem azzal tudjuk azonosítani, amely szerint Ő egy szellemi létező. 
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Hogyan, miképp tudnánk ezt a szellemi lényeget megragadni? Hogyan, 

miben nyilvánul meg az embernél a szellemiség?  

H: Egyfelől, a gondolkodásban! 

-A gondolkodás, a szellemiség megnyilvánulása! 

H: A másik a lélek! 

-A lélekkel nekem az a problémám, hogy még mindig nem tudjuk azt, 

hogy mi a lényegi különbség a lélek és a szellem között. Többnyire csak 

megállapítunk valamit, amit aztán vagy elfogadunk, vagy nem. De azt nem 

látom, hogy ebben a dologban kristálytisztán látnánk. Nem véletlen, hogy a Feri 

bácsi a Lelket meg a Szellemet azonosította, mert Ő sem tudott mit kezdeni a 

különbség tétellel. Sokan mondják, hogy az ember szellem, lélek és test, de hogy 

mi a lélek és a szellem között a különbség arról hiteles módon nem beszélnek.  

De maradjunk annál a kérdésnél, hogy a szellemiség megnyilvánulása, 

ahogy a Tibor mondta, egyrészt a gondolkodás, másrészt a cselekvés. De 

mondhatnám-e azt, hogy a magatartás, mert ez a cselekvés alapja. 

H: A kettő együtt: magatartás, és cselekvés. 

-Igen, de nézzük meg, hogy miben nyilvánul meg a szellemiség? Erre azt 

mondhatjuk, hogy sok mindenben. Van benne szándék, és van benne akarat. De 

a szellem miben nyilvánul meg? Megnyilvánul, hogy a szándékból született 

cselekvést végrehajtsuk.  

Még egy gondolatom van, amivel ki tudnánk bővíteni az Isten szó 

tartalmát. Azt mondtuk, hogy az Isten szellemi létező. Tegyük ehhez hozzá azt, 

hogy AKI a TELJESSÉGET HORDOZZA, mert ez egy bizonyos minőséget 

fogalmaz meg! 

H: A teljességbe beletartoznak a negatívumok is? 

-Mondjatok olyan negatívumot, amit teljességében tartalmaz az Isten. A 

teljesség-tökéletesség mellé, mit tudunk tenni örök értékként? A teljességet, 

tökéletességet, akkor van értelme megfogalmazni, ha az, az örök értékek 

vonatkozásában fogalmazódik meg. 

Mondjunk egy negatív fogalmat, mint pl. ÁRTÁS. Ha most ezt az ártás 

szót megpróbálom teljességében megfogalmazni, akkor ezt bele tudom-e 

illeszteni az Isten szó tartalmába?  

H: Nem tudom! Ő nem árt, Ő a szeretet! 

-Nem, nem ezért! 

H: Az ember találta ki a negatívumot! 

-Miért nem tudom, a teljesség tartalmába beleilleszteni a negatívumot? 

H: Mert nincs! 

-A szóban önmagában rejlik az ellentmondás! Ugyanis, ha az Isten 

birtokolja az ártás teljességét, akkor önmagának is ártania kellene örökkön-

örökké, és mindennek és mindenkinek! Azért, mert teljességében hordozza. 

Ezzel viszont önmagát szüntetné meg (Mt,12;26, Lk,11;15, Mk,3;22,-26,), mert 

Önmagával ellentmondó tartalmat hordoz a negatívumban! Ez pedig az Isten 

létezését kérdőjelezi meg! Márpedig „Ő” azt mondta, hogy „VAGYOK,” és ezt 
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nem lehet megfellebbezni! Ez a ’VAGYOK’ kijelentés csak akkor kap értelmet, 

ha az ’AKI VAGYOK’ TARTALMÁT ERŐSÍTI, ezt bontja ki!  

 

Testvérek! Az Isten vonatkozásában mit jelent a FÉNY?  

A fénynek szellemi tartalma van! Ez azt jelenti, hogy: a tudatos lét számára 

mindent ÉRTHETŐVÉ TESZ! Általa megvilágosodik az ember, mert valamit 

megért. Az értelemre hat. Amikor valaki valamit megért, akkor azt mondja, 

hogy megvilágosodtam! Buddha is ezt mondta. Buddha megvilágosodása azt 

jelenti, megértettem az Istent. Megértettem a mindenséget. Az Isten fénye 

értelmileg világított meg mindent. De mivel az Istennél nincs nagyobb értelmi 

világosság, ezért e megvilágosodásban Ő maga ragyog. 

Mondhatjuk-e azt, hogy akiben az értelem fénye megszületik, az a 

világosság az Isten fényének a tükre. Az Isten megértése. 

 

Most, hogy végigjártuk ezt az utat, megállapíthatjuk, hogy egy negatív 

fogalomnak a léte, a saját maga ellen való hatást fogalmazná meg az Istenben,. 

Tehát a teljesség az Istenben, nem hordozhat negatív tartalmat, mert akkor 

az, az Isten teljessége ellen hatna! A teljesség maga a FÉNY! A tökéletesség a 

FÉNY! 

Mit jelent az, hogy tökéletes? Mit jelent az, hogy hiánynélküli, teljes? 

Azt jelenti, hogy nem hiányzik belőle semmi, és HOZZÁTENNI sem 

lehet! Így nem csak a hiány, hanem a többlet is nélkülözi a teljességet.  

Ha a teljesség, valamely megnyilvánulásában kiárad, kevesebb lesz-e? 

Nem! Ez az Isten megnyilvánulása. Ezért tudjuk megérteni azt, hogy a szeretet 

nem lesz kevesebb, de több se, mert nincs több Szeretet, mint az Isten!  

Tehát nincs kevés, és nincs sok, csak egy szó, a VAN! Az Istennek nincs 

nagysága, csak létezése! 

Az emberek többsége a hagyomány, a neveltetés, a megszokás, a 

tapasztalatok alapján, egy nagyszakállú, fehérhajú emberrel párosítja az Istent. 

Pedig az Isten az valami egészen mást takar, mint egy ilyen földhöz ragadt 

látásmód megfogalmazását! Az Istenről szólva megint Jézusra fogunk alapozni, 

amikor azt mondjuk, hogy az Isten maga az élet. Azt mondtuk, hogy létezik. 

Azzal, hogy megnyilvánul, fel kell tudnunk tételezni azt, hogy Önmagáról is 

van tudomása, tehát van Öntudata. Olyan szellemi létező, aki nem hasonlít 

senkihez, és semmihez, és felfoghatatlan öntudattal rendelkezik. Mikor van 

értelme a létének annak a szellemi létezőnek, aki tud önmagáról? 

H: Nem értem a kérdést.  

-Azt fogalmaztuk meg, hogy tud Önmagáról! Az a kérdés, hogy ennek a 

létezésnek, mikor van értelme? Nyilván akkor, ha HAT!  

H: Ez olyan, mint a szeretet, amely folyton cselekszik! 

H: Hatás, és a teremtés között mi a különbség? Ha HAT, akkor teremt, és 

itt jön be a szeretet! Ahhoz, hogy hatni tudjon, TEREMTENI FOG! 

H: A hatás több-e, mint a teremtés? 
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-Tételezzük fel, hogy van egy létező Isten, de nem hat, tehát nem 

nyilvánul meg. Ha viszont nem HAT, akkor van-e értelme a létezésének? 

Ugyanis, ha nem hatna, akkor a létezését az Isten szóval nem tudnám 

összekapcsolni. De tudjuk, hogy az Isten hat, és ez a hatása nyilvánul meg a 

teremtésében. A hatás megnyilvánulás, mert ez maga az Isten!  

 

Mi emberek mindezt úgy fordítjuk le a magunk nyelvére, hogy azt 

mondjuk, azért teremt, mert szeret. Ezzel valahol az értelmét keressük a 

szeretete működésének, létezésének, hiszen nem lenne oka arra, hogy teremtsen, 

mert Önmagában is Van. Ezért logikailag akkor fog teremteni, ha nem csupán 

Van, hanem egy végtelen szeretetként VAN! 

Beszéltünk arról, hogy ez az Isten ÉL, és az Életet, mint FORRÁST 

hordozza magában. Ezért Önmagában való.  

Az Atya a FIÚNAK is megadta, hogy élete legyen Önmagában! Ez is 

Jézus istenségét igazolja. Azt, hogy nem teremtett lény, tehát egylényegű az 

Atyával. Ez azt jelenti, hogy az Atya a FORRÁS, a FIÚ pedig a FOLYÓ. 

Mi hogyan fogalmaztuk meg az életet? Szeretetben való lét! Mi az Isten élete? 

Ugyanaz! Az Isten élete, és az ember élete között nincs különbség, mert az 

ÉLET maga a szeretet. 

Beszéltünk a szeretetről is. Arról a szeretetről, amely a teremtést is jelenti 

az Istenben. A következő kérdés az, hogy az Isten időszakosan teremt, vagy 

örökké?  

H: ÖRÖKKÉ, TEREMTŐ!  

-Az Istenben Önmagából fakad az, hogy nem csak létezik, hanem 

létezésében teremtő is. E teremtést a szeretet motiválja Benne! Mivel szeretetből 

teremt, ez maga az élet. A szeretet önmagában hordozza a teremtést. Mit 

fogalmaztunk meg szeretetként?  

A SZERETET OLYAN JÓT AKARÁS, amely nem csak SZÁNDÉK, 

hanem CSELEKVÉS is! A jót akarás, ha csak jót akarás marad, és nem alakul 

cselekvéssé, akkor az nem szeretet. Nem történik semmi.  

H: Az jutott az eszembe, ha azt mondom nem ártok, megbocsátok, és 

segítek ahol tudok, akkor ebből csak az a cselekvés, hogy segítek ahol tudok. A 

nem ártok, megbocsátok, az lelki dolog. 

-Igen, de most az Isten oldaláról vizsgáljuk, hogy mit jelent az, hogy 

cselekedni? Mert ahogy te cselekszel Ő úgy nem cselekszik, mégis cselekvő. Az 

Isten a szeretete által cselekvő, de nem úgy, ahogyan mi, mert a teremtés az 

Isten kiáradása. Valójában mi is képesek vagyunk a HIT által a cselekvésre. 

Arra, amit az Isten teljességében hordoz. De mi, csak HIT által.  

Az Isten az Életet hordozza Önmagában. A Szeretetet Önmagában. Ahogy 

a Gyurka bácsi feltételezte, a szeretetnek mindig akkor van értelme, ha valaki 

felé irányul. Nem valami felé, mert ha tárgy felé irányul, akkor az azért nem élő, 

mert szeretni csak azt lehet, aki képes szeretni. A tárgyat csak kedvelni lehet. 

Az erkölcs világában szeretni, csak valakit lehet. Lehet-e szeretni egy lovat? 
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Kedvelni lehet, de szeretni csak az embert lehet, mert a szeretet erkölcsi 

kategória. A ló nem lehet a szeretet tárgya. A szeretetnek, mivel irányulnia kell 

valaki felé, azért az Isten belső élete feltételezi azt a valakit, aki felé a szeretete 

árad! 

 Ezért valóság az Isten Szentháromságos belső élete. Az, amiről nekünk 

fogalmaink sincsenek, hogy miképp három az EGY!? Szerintem Jézus is, az 

Atya is, meg a Szentlélek is a leghatározottabban tiltakozna, hogy ŐK hárman 

lennének, amikor ŐK EGYEK! De még azt sem mondanák, hogy egyek, mert az 

egyet sem ismerik csak az EGYSÉGET! 

Mi szavakkal próbálunk kifejezni valamit az Istenről. Mi értelmileg 

próbáljuk megközelíteni azt, mi lehet ott.  

H: Ilyenkor, olyan reménytelenül kicsinek érzem magam, amikor meg sem 

tudjuk fogalmazni. 

-Pedig azzal, amit már most tudsz, többet tudsz, mint kb. öt milliárd 

ember a Földön. 

Jézus, akit mi FIÚNAK fogalmazunk, az nem más, mint az Isten IGÉJE, 

Aki felé az Isten szeretete közvetlenül árad.  

Teljességében árasztja a kimondott IGÉJÉBEN Önmagát, a Fiúban. Ez a 

FIÚ, azért Fiú, mert nem forrás, hanem kiáradás. Ezt azzal a hasonlattal 

érzékeltetném, hogy amikor kimondok egy szót, az a kimondott szó is én 

vagyok. Gondoljátok csak el, hogy ebben az anyagi valóságban, még az én 

szavam is önálló életre kel, és mégis az enyém. Azonos velem. Azt mondja a 

HANG, hogy a szavakkal ölni lehet, mert önálló életre kel és öl!  

H: Nem úgy fizikálisan, hogy a másik összeesik, és meghal. Úgy, hogy 

mondok neki valamit, ami lelkileg hat. 

-Valóban így van, mert szellemi hatásokról beszélünk, amelyben nem az 

anyagiság a meghatározónk. Vajon Jézus elvonatkoztatott-e az anyagban való 

megjelenésétől? Jézus azt mondta: példát adtam nektek mindenekből. A 

mindenből az azt jelenti testvérek, hogy nincs kivétel.  

Mi most azt próbáljuk megérteni, hogy a FIÚ tartama miképp azonosul az 

Isten IGÉJÉVEL. Az Isten nyilván nem mondja ki a SZÓT, mint hangot, hanem 

megnyilvánul az IGÉBEN, és ez által ad Neki át mindent. Általa teremti a 

világot (de ez már egy másik kérdés), és a FIÚ vissza ad mindent. Igen, mert 

csak Rajta keresztül juthatunk az Atyához. Nemcsak az anyagvilág felé, hanem 

a visszafelé való Út is Rajta keresztül van. Így ad vissza Jézus mindent, és 

mindenkit az Atyának.  

A továbbiakban már nem is akarom boncolgatni azt, hogy mit jelent az, 

hogy Isten, mert szerintem ez most bőven elég ahhoz, hogy másképp 

gondolkodjunk az Isten vonatkozásában.  

 

Korábban megfogalmaztuk, hogy mit jelent az, hogy ember, és egy kicsit erre 

térünk vissza.  
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Mit mondhatunk el az emberről? Elmondhatjuk azt, hogy szellemi lény. 

Ha az Istent oldaláról nézzük ezt, akkor mi következik abból, hogy az ember az 

Isten által teremtett szellemi lény.  

H: Az, hogy tökéletes. 

H: De elfordult az Istentől! Ez most más kérdés.  

-Testvérek! Mit jelent az, hogy tökéleteset teremt. Azt, hogy az Isten saját 

magából, szeretetből szeretetre teremtette. A teremtésnek célja van! Az Isten 

megteremti a szellemi lényt. A teremtés szó, magában hordozza azt, hogy 

szeretetből teremt, és nem teremthet másra. És mert nincs más, mint Önmaga, 

így önmaga szeretetére teremt. 

Ha valaki azt mondja nektek, hogy én nem akartam, hogy az Isten 

megteremtsen engem! Mit válaszoltok neki? 

A válaszban meg lehet kérdezni, hogy erkölcsileg több-e a létezés, mint a 

nem létezés. Mert ha nem több, akkor az Isten sem lenne, mert Ő magáról 

mondta azt, hogy létezem. Tehát nem akárminek vagyunk a birtokosai, hogy azt 

mondhassam, kevesebbet akarok, mint ami vagyok. Nádas Péter a „Csillogás” 

című filmben, próbál valamit megfogalmazni az ürességből, a nem létezésből, 

mint aki megélte, bár a nem létezést megélni nem lehet létező-ként, mert ez egy 

feloldhatatlan önellentmondás. De mégis megsejtet valamit a nem létezésből. Az 

ürességből. A nem létezés, szörnyűségéből! 

A kiüresedésnek van határa, a nem létezésnek nincs határa. 

H: Ha nem létezik, akkor nincs, aki megélje az ürességet. 

-Az ürességnek a szörnyűségét, mert létezni annyit jelent, hogy Isten által 

lenni. 

H: Azt élhette meg, hogy Isten nélkül van! Az Isten hiánya okozott akkora 

fájdalmat. 

-Tehát az ember vonatkozásában eljutottunk oda, hogy ha valaki azt 

mondja, hogy nem kértem az Istent, hogy teremtsen meg, akkor csak a butaságát 

fogalmazza meg. A felelőtlen butaságát, mert ha ezt komolyan gondolja, akkor 

az Istent káromolja. Igaz, hogy tudattalanul, de akkor is az Istent káromolja, 

tehát árt magának.  

 

Az emberre azt mondtuk: teremtett szellemi lény. Azt mondtuk, hogy 

önmagát választotta boldogsága forrásául. Ebből egyenesen következik, hogy 

elfordult az Istentől. Tehát önmagát választotta boldogsága forrásául. 

A kérdés az, hogy ezek után megmarad-e szellemi lénynek? Megmarad! Akkor 

is, ha önmagát választja boldogsága forrásául? Akkor is! Az Isten minden 

körülmények között szeret. Szereti azt is, aki önmagát választotta boldogsága 

forrásául. De vajon mikor kap értelmet, az önmaga boldogságát, forrásként való 

megfogalmazása? Nyilván akkor, ha ezt megélheti! 

Viszont annak a döntésnek, hogy önmagamat választottam boldogságom 

forrásának, és nem az Istent, annak következménye van! 

Minden döntésnek következménye van!  
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Annak is ha az Isten önmagára, önmaga boldogságára teremtett, de én 

nem ŐT választom. De az Isten abból nem engedhet, hogy Önmaga 

boldogságára teremtett! Ezt nem adhatja fel. Ezért mi mást tenne, mint 

lehetőséget ad arra, hogy megéld önmagad, mint saját boldogságod forrását az 

anyagvilágban. Mint saját istenségedet. Nincs más mód erre. A szellemi 

világban ezt nem vagy képes megélni, mert nem tudsz Isten lenni ott, ahol már 

van Isten. 

Az ördögök pl. tudják-e, hogy van Isten? Nem kérdés! Megteremtődik az 

anyagvilág, amely takarja az Isten látását. Itt nem láthatod saját valóságában az 

Istent. Ez az a terep az, ahol megélheted a saját istenségedet anélkül, hogy 

állandóan megtapasztald azt, hogy nem én vagyok az Isten. 

De mivel anyagtestbe öltözik, megmarad-e ebben a formában is az, hogy 

lényegileg teremtett szellemi lény az ember? Igen! Mint alap, mint, mint lényeg 

megmarad! Az viszont hogy minek látja az ember önmagát, az teljesen más 

kérdés.  

Látnunk kell, hogy mi az, amire tanítani akarja az Isten az embert a Hozzá 

való visszafordulásában, hogy a boldogsága forrását keresse. Keresse az Istent, 

mert az ő lényege, a valósága, a teremtett szellemisége. Ha ez lehetőségként 

nem lenne előtte, akkor bizony az anyagvilágban ragadna.  

Jézus rámutat az ember lényegére, és forrására! Újból és újból azt 

kérdezi, hogy KI VAGY TE? 
Testvérek! Ezek után fogjuk kibontani azt, hogy Jézus mit is mondott az 

ISTENRŐL, az ATYÁRÓL? 

Eddig ez volt a bevezető! Ez volt felkészítő, hogy helyes, jó alapról tudjuk 

elindítani a gondolkodásunkat afelé, hogy hogyan lehet érteni a Jézus által való 

különbségtételt, az ÉN ATYÁM és a TI ATYÁTOK között. 

Azt, hogy jól tudjuk értelmezni az Isten Országát! Tudjunk különbséget 

tenni az ószövetségi Isten, és a Jézus ajkáról elhangzott ATYA között. Az ember 

látásmódjában való különbségekről. Tudjunk eligazodni abban, miért mondja 

Jézus az Istent ATYÁNAK, és miért nem Istennek. Mit akar Jézus ezzel 

tanítani? 

Mint látjátok, olyan területen járunk, amit nem könnyű szavakba foglalni. 
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2011.02.01. 

JÉZUSNAK, a FIÚNAK az ATYÁVAL való sajátos kapcsolata. 

 

Testvérek! Az Atyáról való beszélgetést folytatjuk, ahogy megígértem. 

 János evangéliumában sűrűn találkozunk azzal, hogy Jézus az Istent 

Atyának szólítja. Pedig nem idegen tőle az Isten szó használata sem. Ennek 

ellenére János evangéliumában rendkívüli gazdagsággal jelenik meg Jézusnak az 

Atyához fűződő kapcsolata. Szinte nincs olyan igerész, amelyben ne Atyának 

szólítaná Jézus az Istent. 

 Mivel az Isten szó fogalmát már jól körüljártuk és kitárgyaltuk, így 

elérkeztünk az Atya szó fogalmának megtárgyalásához. Ahhoz, hogy erről 

beszélgessünk. 

 Az első kérdésem az, hogy van-e különbség az Isten, és az Atya szó 

tartalma, jelentése között? Hozzáteszem, hogy az Atya szó használata az 

Ószövetségben nem ismeretlen. Például a Malakiás 2;10,-ben az írja, hogy ’nem 

egy Atyánk van-e mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtett-e minket?’ Tehát 

megkérdezi, hogy nem egy Atyánk van-e, aki Istenként teremtett minket?  

 Most, csak ezt az egy részt emeltem ki, mert nem célom az, hogy az 

Ószövetség Atya képével foglalkozzunk behatóbban. De annyit azért tudnunk 

kell, hogy az Ószövetségben is előfordul az Atya kifejezés a próféták írásaiban, 

ami később aztán János evangéliumában bontakozik ki teljességében. 

 Visszatérve az alapkérdésre beszéljünk arról, hogy az Isten, és az Atya 

megnevezés között van-e különbség? Úgy is fel lehetett volna tenni a kérdést, 

hogy Isten-e az Atya?  

 H: Jézus forrásként fogalmazza meg az Istent. 

- Jézus az evangéliumokban sehol sem mondja azt, hogy ne Atyának 

mondjátok az Istent, hanem Istennek. Mi több, azt kínálja fel az Őt hallgatóknak, 

hogy így imádkozzatok: Mi Atyánk…! Nem azt kínálja, hogy Mi Istenünk, 

hanem azt, hogy Mi Atyánk. 

 Testvérek! Az Ószövetség népe még nem tudta azt, hogy az Isten 

Szentháromság. Az ő látásukban egy Isten volt. Az imájukban is azt mondják, 

hogy egy az Isten. 

 Miképp jön be a képbe ezek után az Atya megfogalmazása? 

 H: Szerintem mivel az Atya a szeretet forrása, így a szeretet szerint jön be 

ez az evangéliumokba. De ha a Teremtő mivolta kerül előtérbe, akkor inkább 

Istennek lehet mondani, mert így könnyebb megérteni ezt az embernek. 

 - A kérdés az, hogy az embernek ugyanaz e a kapcsolata az Istennel, mint 

az Atyával? 

 H: Az Istent mindenek felettinek tartják. Az Atyát pedig közvetlennek. 

- Igen, már kezd kibontakozni egy olyan válasz, hogy mindez látás, 

hozzáállás kérdése. Ugyanis e mögött az húzódik meg, hogy Izraelben egy Istent 

imádtak. Szeresd az Istent, és szeresd felebarátodat, mint tenmagadat, mondja a 
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Főparancs! Ám annak ellenére, hogy a prófétáik használták az Atya 

megszólítást, az mégsem lett általánosan elfogadott. Mi több. Ha valaki, mint 

ahogy Jézus is az Atyával való kapcsolatát hangsúlyozta, akkor azt mondták, 

hogy káromkodik, mert Istenné teszi magát. 

Tehát az Atya azonos az Istennel. Izraelben az Atya szó használata ahhoz 

a látásmódhoz kapcsolódott, amely szerint: Ábrahám a mi Atyánk. (János 8;39,) 

Jézus a következőképp válaszol erre: ’ha Ábrahám gyermekei vagytok, az 

Ábrahám munkáit tegyétek, most pedig megölni akartok Engem, Ábrahám ezt 

nem tette.’ 

Ábrahám a mi Atyánk mondják több alkalommal a farizeusok. Mi több 

ezt még Bemerítő János is hangoztatja. Ennek alapján olyan Ősatyákat 

gondoltak Atyának, akiktől testileg származtak. Ábrahámnak azt ígérte meg az 

Isten, hogy megsokasítja a magját és népet csinál belőle. Így ’hivatalosan’ ez 

határozta meg a látásmódjukat az Atya szó tartalmával kapcsolatban. 

Ugyanakkor, amikor Jézus azt tanítja, hogy az Atyát csak a Fiú ismeri, és a Fiút 

csak az Atya ismeri, nem volt kétségük a farizeusoknak arról, hogy az Istenről 

beszél. Ezért Jézus, Istent káromló! 

Jézus erre azt kérdezi tőlük: ’miért nem akarjátok megérteni szómat? 

Azért, mert ti az ördögatyától vagytok.’ (János 8;44,) 

Végül is azt kell látnunk, hogy más Atyáról beszél Izrael, és más 

Atyáról beszél Jézus! 

 

Ezek után azt kell megvizsgálnunk, hogy miért hívja Jézus az Istent 

Atyának, és nem Istennek? Ezzel visszatérek arra az alapkérdésre, hogy 

ugyanaz-e a kapcsolata az embernek az Istennel, mint az Atyával? 

Valójában itt van a megoldás! Ott, hogy milyen az ember kapcsolata az 

Istennel. Megállapíthatjuk-e azt, hogy Jézus egy egészen sajátos kapcsolatot 

fogalmaz meg abban a megszólításában, hogy Atya? 

Az Atya héberül Abba. Mindehhez hozzáteszem azt, hogy a köznép nem 

az Abba szót használta, hanem csak az Ab szóval jelölte az édesapa és a 

gyermek közötti viszonyt. Az Istenre az Ab kifejezést nem használták. 

Annak keressük a megoldását, hogy azzal, hogy Jézus Atyának szólítja az 

Istent, miképp tudjuk megérteni azt, hogy mi a különbség az Atya és az Isten 

elnevezés között. A valóságban az Isten és az Atya között nincs különbség. 

Különbség a megszólítás általi viszonyban van. Abban a viszonyban, amelyben 

Jézus Atyának szólítja az Istent, mert annak éli meg. Ez egy olyan közelséget, 

egy olyan szeretetet fogalmaz meg, amelyet a legszeretőbb emberi családban 

sem lehet elképzelni.  

Jézus egy olyan rendkívüli, különleges viszonyulást fogalmaz meg az 

Istennel való kapcsolatában, amely csak az Abba szóval jelezhető. Mégpedig 

azzal az Abba kifejezéssel, amellyel nem a felnőtt ember szólítja meg az apját, 

hanem a gyermek. Ez természetesen egy szeretet viszonyt érzékeltet. Végül is 



 13 

azt kell látni, hogy Jézusnak az Istent Abba-ként való megszólítása, a gyermek 

és az Atyja közötti kapcsolatát hivatott kifejezni.  

 

Az Ószövetség a Törvényben, a hagyományokban és a parancsolatokban 

mutatja be az Istent. Abban a látásmódban, hogy ha nem azt teszed, amit az 

Isten a parancsolatok, vagy a próféták által mond, akkor büntet. Tehát Izraelnek 

az Istennel való kapcsolata az elvárások, parancsolatok, Törvények betartásában 

merül ki! 

Ehhez képest Jézus, egy teljesen új, szinte forradalmi tanítást kínál fel 

az ember és az Isten kapcsolatát illetően. Jézus azt tanítja, hogy, ahogy az 

ember eddig viszonyult az Istenhez, az nem vezet el a valóságos Istenhez. Ennek 

alapján nem lesz képes az ember megismerni az Istenben a valóságos Atyát. 

Az Isten elsősorban nem parancsolatok, és Törvények által ismerhető 

meg. Hacsak ezt látjuk meg Benne, akkor bizony el fogunk menni egymás 

mellett. Jézus egy még nem ismert, új tanítást kínál az embernek! Ebben két 

feltétel van ahhoz, hogy képes legyen az ember valóban megszeretni, és 

megismerni az Istent. Az egyik az a gyermeki lelkület, amelyben a felnőtt ember 

Isten gyermekké tud válni. Nagyon érdekes, hogy csak az Atya szó 

használatában található meg az a lelkület, amelyben ha az Istent Atyámnak 

szólítom, ezzel magamat a tulajdon gyermekének gondolom. 

A kérdés az, hogy az Isten megszólítás megfogalmazható e a gyermeki 

lelkület vonatkozásában, mert úgy néz ki, hogy ez csak az Atya szó 

használatában fejezhető ki. Jézus egy új kapcsolatot kínál az Istent Atyaként 

való meglátásában, amelynek az egyik végén az ember, mint gyermek áll. 

Vajon különbözik-e Jézus magatartása, az általa feltételként tanított 

gyermeki lelkülettől?  

H: Istennek a gyermeki mivoltában. 

- Ezt én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy Jézusnak az Atyával való 

kapcsolata nem a gyermeki, hanem közvetlenül a Fiú-i vonatkozását ragadja 

meg. Ezzel arra szólít fel, hogy a gyermeki lelkületre, az istengyermeki 

mivoltunkra lássunk rá. Ebben a kapcsolatban Jézus a szellemi 

hovatartozásunkat fogalmazza meg. Ez által tudunk rálátni arra, hogy az Isten, 

Atyaként viszonyul hozzánk! Nem Istenként! Nem Törvényt betartóként, mert 

aki így gondolkodik, az bűntetőnek látja az Istent. 

A Törvényt betartatni és büntetni, az egy és ugyanaz!  
Egy teljesen más megközelítés az, amikor Teremtő Atyámként élem meg 

az Istent. De különbség van a Teremtő és az Atya szavak jelentése között is. 

Hogyan, minek látjuk meg az Istent, amikor teremtőként fogalmazzuk meg? 

H: Nem úgy, mint amikor Atyának szólítjuk meg, mert hiányzik belőle a 

közvetlenség.  

H: Jobban kidomborodik a közvetlenség az Atya megszólításban, mint az 

Istenben, vagy a Teremtőben.  
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-Ennek alapján másként fogalmazódik meg az, hogy a Teremtő 

kapcsolatban van a teremtményeivel, mint amikor azt mondom, hogy az Atya 

kapcsolatban van a gyermekeivel. Mást jelent az, amikor azt mondom, hogy az 

Isten bennem él, vagy azt mondom, hogy az Atya a gyermekében él, mert a 

KAPCSOLATBAN van a különbség! 

 H: Valójában az Isten egy mítosz szerű meghatározás, amelyben az ember 

kénytelen mindenek fölé emelni azt. Az Atya szó azt fejezi ki, hogy közvetlen 

velem van. 

- Az Isten szó azt sugallja, hogy megragadhatatlan, megfoghatatlan. De az 

Isten közel akar kerülni az emberhez. Az, hogy Ő úgy viszonyul a 

gyermekeihez, mint Atya, hol található meg a legtisztább formában az 

evangéliumokban?  

Nyilván a tékozló fiú történetében, amikor az Atya az, aki nem Istenként 

viselkedik. De vajon a fiatalabb fiú mikor jön rá a gyermeki mivoltjára? 

H: Amikor az Atya felöltözteti, megbocsát neki, és nem teszi szóvá vétkeit, 

hanem örömmel visszafogadja.  

- Igen, addig kell fejlődnie az embernek szellemileg, amíg az Isten 

látásától, elérkezik az Atya látásáig. Hány és hány ember gondolja azt, hogy 

mit törődik velem az Isten? Bizony már akkor is közelebb került az ember az 

Istenhez, ha legalább azt mondja, hogy ver engem az Isten, mert legalább 

törődik vele. Igaz, tévedésben él, de már így is elképzel valamit az Istenről. Így 

kerül közelebb az ember ahhoz a látásmódhoz, amit Jézus hozott el az 

embernek. 

Jézus nem véletlenül tanítja azt, hogy így imádkozzatok: Mi Atyánk! 

Ezzel egy teljesen új látásmódot kínál a szövetség népének az Isten 

vonatkozásában. Azt kínálja, hogy az Istenben ne az Istent lássátok! Az 

Istenben a szerető, megbocsátó, irgalmas Atyátokat lássátok, mint azok a 

gyermekek, akik bármi rosszat tettek, tesznek, megbocsájtja nekik, ha 

megbánják azt. 

Mindezzel, egy új lelkület születik meg az Atyával kapcsolatban. Egy új 

fogalommal ismerkedünk meg, amely segít helyére tenni az ember 

istengyermeki származását. 

Vajon milyen gyermekké kell válnunk, amikor már felnőtt emberek 

vagyunk? Milyen gyermekként kellene az Atyával való kapcsolatunkat megélni, 

meglátni?  

H: Istengyermekként. Isten gyermekeivé kell válnunk. 

- Én arra gondolok, hogy feltétlen bizalommal tudjunk fordulni az Isten 

felé, nem úgy, mint itt a Földön. 

Nézzük meg, mit tanácsol Jézus a Hang tanításában, az emberi 

kapcsolatok vonatkozásában? Azt, hogy még a testvérrel szemben is kötelező az 

okosság és óvatosság. Ezzel szemben az Atya a feltétel nélküli bizalmat várja 

a gyermekétől, hiszen azt tanítja, hogy így egyedül csak Őbenne lehet 
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megbízni, mert Benne nem csalódhatsz. De mégis mi van akkor, ha azt mondja 

az ember, hogy Uram, csalódtam Benned?  

H: Ilyenkor a mi látásmódunk rossz! Csak a látásmódunk hibás, mert ha 

elénk állnak a cselekedeteink, akkor rálátunk a tévedéseinkre. 

- Ez pontosan azzal van szinkronban, amikor azt mondja valaki az 

evangéliumok tanítására, hogy nem lehet ilyen az Isten! Amikor azt kérdezi 

valaki, hogy hogyan lehet szeretni az ellenséget? Mert ez bizonyára hibásan 

került be az evangéliumokba. Vagy azt mondja a pap a szentmise 

prédikációjában a hamis sáfár története kapcsán, hogy ez nagy valószínűséggel 

nem hangozhatott el, mert ez a történet így érthetetlen. 

Nem azt mondja, hogy én vagyok az, aki még nem érti, aki nem látja át, 

hanem eldönti, hogy ez így nem hangozhatott el.  

H: Nem fogadja el a saját tájékozatlanságát. 

- Úgy gondolja, hogy ő okosabb az Istennél is. 

Testvérek! A gyermeki lelkületünkben -a feltétlen bizalom mellett-, 

milyen gondolatokat fogalmazhatunk meg az Atyával való kapcsolatunkban? 

Azt pl., amit úgy hívunk, hogy tanulékonyság. A feltétlen bizalomhoz hasonlóan 

ez a tanulékonyság nem az Atyától indul felénk, hanem bennünk kell, hogy 

megszülessen. A tanulékonyságnak ez az a nyitottsága, amellyel képes vagyok 

teljesen kinyílni az Atya felé, mert tanulni akarok Tőle! 

H: Jézus is hangsúlyozza, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermek, nem 

juttok be az Isten Országába. 

- Erről van szó! Bár legtöbbször félremagyarázzák Jézusnak ezt a 

tanítását, mintha a gyermeknek a gyermekségét magasztalnák fel. Eközben azt 

látom az utcán, hogy egy kétgyermekes anyuka körülbelül öt éves kisfia, 

torkaszakadtából üvölt és toporzékol hisztérikusan. Most akkor ilyen gyermekké 

kellene válnunk? 

Hányszor és hányszor megtapasztaltuk már azt, hogy ha a gyermek nem 

kap meg valamit, akkor mekkora patáliát tud csapni. Ilyen gyermekei lennének 

az Istennek? Nem! Nem erről van szó! 

Ez volt a problémája Nikodémusnak is. Nem volt képes megérteni a Jézus 

által kért, Istennek odaadott gyermeki lelkületet. Nikodémus azt kérdezi 

Jézustól, hogy hogyan mehet vissza az anyja hasába az ember? Jézus közben 

pontosan a gyermeki lelkülettel példálódzik az újjászületéssel kapcsolatban. 

Ugyanis ahhoz, hogy a felnőtt ember, gyermekként tudjon viszonyulni az 

Atyához, szívében, lelkében kell újjászületnie. Ehhez viszont el kell veszítenie 

az addigi önmagát. 

Milyen életét kell elveszítenie? Azt az életét, amelyikkel felnőttként 

viszonyul az Istenhez. 

Rendkívül jól fogalmazza meg mindezt Dr. Szathmáry Sándor az 

’Újszövetség’ című könyvében. Azt írja, hogy az ember a látásmódjából 

kiindulva úgy gondolja, hogy ő egy felnőtt tapasztalt ember. Egy önállóan 

gondolkodó, az Isten nélkül is dönteni képes ember, aki a saját látásmódjával 



 16 

úgymond telerakja a kezét. Valójában lezár ezzel, aminek az lesz a 

következménye, hogy hitetlenségében el sem tudja képzelni azt, hogy lehet a 

vizen járni. Mi több, miképp képes az ember a hegyet a tengerbe parancsolni. 

Arról nem is beszélve, hogy miképp lehet az ellenséget szeretni. 

Az ilyen ember felnőttként gondolkodik, és közben telerakja a ’kezét’ a 

tapasztalataival, a megingathatatlan látásmódjával. 

Valóban lehet tele kézzel járulni az Isten elé. Ilyenkor úgy gondolja a saját 

látásában bemerevült ember, hogy ismeri az Istent. Már nem is hiszi, hanem 

’tudja’ az Istent, mert Ő van az oltári szentségben, Ő van a templomban, Ő van a 

gyónás szentségében, miközben tele van a saját látásmódjával a keze. 

Vajon a Jézus által tanított gyermeki lelkületű tanítványnak is tele van a 

keze? Nem! Ő azt látja, hogy üres. Igen, mert elhiszi, hogy az Isten tele akarja 

rakni a kezét az övéinek, az ajándékaival. 

Mi az Ő ajándéka? Mi az, amivel tele akarja rakni a kezét az övéinek? 

Természetesen Önmagával! 

Mi már tudjuk, hogy a másik ember nem is olyan rossz, mint amilyennek 

gondoljuk. Azt is tudjuk, hogy mi nem vagyunk olyan jók, mint amilyennek 

gondoljuk magunkat, és azzal is tisztában vagyunk, hogy az Isten meg 

egyáltalán nem olyan, mint amilyennek gondoljuk. 

Így tudunk nyitottak maradni arra, hogy az-az Isten, akit Jézus mutatott be 

tele akarja rakni a kezünket Önmagával. Igen, mert soha sem fogja elvenni azt, 

amit mi viszünk oda. Ez pedig nem más, mint saját magunk. 

A tele kéz egy képletes gondolat, mert azt jelenti, hogy az ember szíve 

tele van a saját látásmódjával. Azt is mondhatnám, hogy meg van kérgesedve, 

meg van csontosodva. Ez azt jelenti, hogy nekünk abban a gyermeki 

lelkületben kell tudnunk majd az Isten elé állni, amelyben képesek vagyunk 

az Atyánknak látni az Istent. Annak az Atyának, akiről azt tanítja a Hang, 

hogy úgy szeret mindenkit, hogy csak egy van belőle, mert ha bárkit úgy 

szeretne, mint engem, akkor kettő lenne belőlem. Egyedinek szeret bennünket az 

Isten, és ez vonatkozik mindenkire. 

 

 

Ezek után meg kell vizsgálnunk, hogy Jézusnak ugyanaz-e a kapcsolata az 

Atyával, mint amit az embernek kínál? Van-e különbség Jézusnak az Atyával 

való, és az ember és az Atya között felkínált kapcsolat között? Miképp 

fogalmazza meg mindezt az evangélium? 

H: Van egy olyan rész az evangéliumban, ahol Jézus kihangsúlyozza azt, 

hogy más az Ő kapcsolata az Atyával, mint ami a tanítványai kapcsolata az 

Atyával. 

- Ez az egyik jelzése annak, hogy folyamatosan különbséget tesz Jézus az 

Ő, és a mi, Atyához való viszonyulásunkban. Jézus ezért kérdezhette a 

tanítványát János evangéliumában, hogy miképp kérdezheted azt, hogy lássad az 

Atyát? Ha Engem látsz, látod az Atyát. Amíg Jézus elmondhatta azt, hogy ha 
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valaki Őt látja, akkor látja az Atyát, addig mi ezt nem mondhatjuk el, mert a 

Hang megfogalmazása szerint Jézus egylényegű az Atyával. Miben egylényegű 

Jézus az Atyával?  

Jézus azért egylényegű az Atyával, mert az Atya Jézus által, Jézusban 

teremtette a világot. Ennek alapján Jézus ugyanúgy Teremtő, mint az Atya! 

 

Testvérek! Tudjuk-e, hogy mit jelent az, hogy az Isten kifelé EGY? 

H: Ez azt jelenti, hogy Jézus és az Isten, egy és ugyanaz. 

- Ez azt jelenti, hogy ha azt mondom, hogy Atya, akkor azt mondom, 

hogy Isten! Ha azt mondom, hogy Szentlélek, akkor azt mondom, hogy Isten. 

Ha azt mondom, hogy Jézus, akkor azt mondom, hogy Isten. Ez jelenti azt, hogy 

az Isten kifelé EGY. Mit jelent az, hogy az Isten befelé HÁROM? 

H: Három személyről van szó. Amíg Jézus és a Szentlélek önálló, addig az 

Atya a forrás. 

- Ez azért is érdekes, mert a Hang is így fogalmaz. De nézzük meg, mit 

jelent az, hogy személy? Mert a Hang is azt állítja, hogy az Isten három 

személy. A probléma az, hogy megfogalmazhatjuk-e az Isten belső életét külön 

személyeknek? Mert az, hogy a Szentháromság az Isten három megnyilvánulási 

formája, még nem jelenti azt, hogy személyként is megfogalmazhatjuk. 

Mitől személy a személy? 

Ha azt állítom, hogy attól személy a személy, hogy külön akarata van, 

akkor állíthatom-e Jézusról, hogy az Atyától függetlenül külön akarata van? 

H: Nem, mert a Fiú ugyanazt akarja, amit az Atya. 

- Ennek igazolása az, amikor azt tanítja Jézus a Szellemről, hogy ott fú 

ahol akar. De ezzel nem azt mondja, hogy a Szellem nem azt akarja, amit a Fiú, 

és amit az Atya! Amikor azt mondja Jézus, hogy elküldöm a Szentlelket, akkor 

ezzel nem azt mondja, hogy azért kell küldenem, mert nem akar odamenni.  

Érdekes, hogy abból az igerészből kiindulva bontották ki az egyházak az 

engedelmesség tényét, amelyben azt olvashatjuk, hogy a Fiút küldte az Atya.  

Valójában miképp lehet a Szentháromságban megfogalmazni azt, hogy a 

Fiú azt tegye, amit az Atya mond, ha nem mással, mint az engedelmességgel? 

Mi több, ez a kapcsolat még az alá és a fölérendeltséget is feltételezi. 

Ezek után a kérdés ugyanaz maradt, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek, 

megragadhatók-e személynek? Valójában itt az a kérdés, hogy mi a tartalma 

annak, hogy az Isten VAN? 

Igen, mert az Atya-Isten lényege az, hogy VAN. Ez azt is jelenti, hogy a 

szeretet VAN. Ez pedig azt jelenti, hogy ez a VAN, soha nem született, soha 

nem jött létre, és nem is fog elmúlni soha. Ég és Föld elmúlhat, 

összeroppanhat a világegyetem, de az Isten, akkor is VAN! 

Azt nem tudhatjuk, hogy az Isten csak egy világegyetemet teremtett-e. 

Ugyanis mi akadályozná meg azt a teremtő Istent, aki egy világegyetemet 

megteremtett, hogy teremtsen több világegyetemet is. Akár folyamatosan, mert 

az Isten attól teremtő, hogy teremt. 
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Probléma is lett a számomra a Hang tanításának az a része, amikor azt 

mondja, hogy: ’van egy álmom, hogy minden teremtményem egyszer visszatér 

hozzám (még a sátán is), és akkor teljes lesz a boldogság.’ 

Az első megjegyzésem az, hogy az Isten nem álmodik! Azt értem, hogy 

egy ilyen szándék már a teremtésben jelen van, amely szerint egyszer mindenki 

megtér. Ugyanis mivel a Teremtő folyamatosan teremt, és a folyamatos 

teremtése következtében mindig jönnek a Földre olyan szellemi lények, akik 

nem-et mondanak az Istenre. 

Ezt valahogy úgy jellemeztük, hogy nemcsak New York-ban élnek 

modern és kultúrált körülmények között emberek, hanem vannak olyan helyek 

is, ahol kőkorszakbeli körülmények között élnek a bennszülöttek. 

Miképp lehet ez a teremtés vonatkozásában? Ha az Isten egyszerre 

teremtett meg minden embert, akkor már mindenkinek egy bizonyos fejlettségi 

szintet el kellett volna érnie, legalább a körülményeiben. De a jelenlegi 

tapasztalat azt jelzi, hogy a teremtés által folyamatosan jönnek a Földre az ’új’ 

lelkek. Persze New York-ban, vagy más kis, vagy nagyvárosban inkább találunk 

primitív gondolkodású embereket, mint az őserdei bennszülöttek között.  

Idősebb lányom azt mesélte, hogy a TV-ben bemutatták azt a 

kétgyermekes anyukát, aki miután megelőzött az autójával egy másik gépkocsit, 

abból a piros lámpánál kiszállt valaki, és úgy törte be ököllel az autója ablakát, 

hogy az anyuka arcát is összetörte. Az előzés miatt! 

Ez a szellemi színvonal, még az őskorszak szellemi szintjének sem 

nevezhető. Bizony a Brazil őserdőben sokkal egészségesebb, természetesebb, 

emberségesebb gondolkodású emberek élnek, mint a nagyvárosokban. Ez 

nyilván azért lehet, mert a technikai fejlődéssel szemben, az ember lelki 

fejlődése még a bányászbéka feneke alatt tart. Viszont ha ez így van, akkor soha 

nem lesz olyan helyzet, hogy kivétel nélkül mindenki egyszerre együtt lesz 

boldog az Istenben.  

H: Előbb-utóbb, akkor mégiscsak lesz. 

- Nem! Nem értetted meg a probléma lényegét. Azt próbáltam 

megfogalmazni, hogy szerintem nem lesz olyan, hogy minden teremtmény, 

egyszerre lesz boldog az Istenben. Mert, hogy lehetne mindenki egyszerre 

boldog, ha teremtés következtében folyamatosan mondanak ellene az Istennek. 

H: Nem lehet, hogy éppen abbahagyja a teremtést? 

- Ez ellent mondana a teremtésnek. De vessük fel kérdésként, hogy lehet-e 

ilyen? 

H: Nem, mert szabad akaratunk van. 

H: Mert minden ember választhat, hogy a saját boldogságát Istenben 

találja meg, vagy önmagában. 

- Testvérek, megint nem fogalmaztunk pontosan, a szellemi lény nem a 

szabad akaratából dönt! Miért? Azért, mert SZABADSÁG csak ott van, ahol 

az Isten van! Ahol nem az Isten van, ott RABSÁG van! 
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Az, hogy a szellemi lény dönthet amellett, hogy önmagában keresse a 

boldogsága forrását, azt nem szabadságában teszi, hanem a döntési lehetősége 

által. Igen, mert pontosan a SZABADSÁGÁRÓL DÖNT! Arról, hogy 

szabadon akar-e létezni az Istenben, vagy (tudatlanul) rab-ként a tükör által 

homályban látás világában. Nyilván ezt nem látja, nem tudja, hogy az önmaga 

mellett való döntésének mi a következménye. 

H: A kérdés az, hogy az Isten folyamatosan teremt? 

- Igen. A Hang-ban is olvasható, hogy az Isten folyamatosan teremt, de ez 

még kevés, még nem elégséges érv. A kérdés az, hogy mitől teremtő a Teremtő? 

Nyilván attól, hogy folyamatosan teremt. Mivel az Istenről van szó, aki minden 

örök értéket teljességében hordoz, a teremtését is teljességében hordozza. 

A teremtés az Isten szükségszerű megnyilvánulása, amelyben nincs 

szünet. Azt is kérdezhetném, hogy teremtő-e a szeretet? A válasz az, hogy igen, 

a szeretet teremtő, de vajon miért? 

H: Mert ha nem teremt, akkor nincs! 

- Így van, mert a Szeretet a teremtésben önmaga boldogságát akarja 

megosztani. Ezt önmagunknál is megtapasztalhatjuk, mert amikor nagyon 

boldogok vagyunk, akkor mit szeretnénk? 

H: Mindenkivel megosztani azt, hogy mennyire boldog vagyok. 

- Az Istennél a saját boldogságának a megosztása a végtelenbe irányul. 

Végül is, ha nem teremtene, akkor a boldogságát sem akarná megosztani és így 

a szeretete sérülne, ami viszont Istent káromlás. 

Mit jelent az, hogy a szeretet él? Azt, hogy munkálkodik, működik. Az 

élet azt jelenti, hogy a szeretet munkálkodik. Ezért az, hogy a Teremtő nem 

teremt, az egy önmagával való ellentmondás. 

Visszatérve az előbbiekre ott tartottunk, amely szerint Jézus egylényegű 

az Atyával. Válaszoltunk arra a kérdésre, hogy mi az Atya lényege? Az, hogy 

VAN! Ez a VAN a SZERETET! 

Miképp értelmezhetjük azt, hogy Jézus egylényegű az Atyával? Úgy, 

hogy Jézus vonatkozásában is igaz az, hogy Ő VAN! Soha nem keletkezett. 

Nem akkor kezdődött a létezése, amikor Mária megszülte. Jézus maga 

fogalmazza meg, az evangéliumban a kezdetnélküliségét: „Mielőtt Ábrahám lett 

volna, én vagyok.” (Jn 8;58,). Ezekért a szavaiért ott helyben meg is akarták 

kövezni. Tehát kijelenthetjük, hogy az Atya is, és Jézus is kezdet nélküli! 

Miképp tudjuk ennek alapján Jézus egylényegűségét megragadni az 

Atyával? 

H: Ha kezdet nélküli, akkor miért mondjuk azt, hogy Fiú? 

- Azt is mondják, hogy egyszülött. 

H: Mert elsőszülöttje Máriának. 

- Nem! Nem ezért állítják Jézusról azt az evangélisták, hogy egyszülött. 

Úgyis fogalmazhatnám, hogy az Isten egyszülött Fia. 

Miképp tudjuk értelmezni ezt a tanítást? Az egyszülöttséget és a Fiúságot? 

Először annak kellene utánajárnunk, hogy hogyan Fia Jézus az Atyának? 
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Testvérek! Úgy ahogy az embernek, úgy az Istennek nincsen Fia! Amikor 

azt mondjuk, hogy az apának van egy fia, akkor jelen esetben az apa és fiú 

viszonya abban jelentkezik, hogy az apa a forrás. Apa nélkül nincsen fiú. A fiú 

szó tartalma azt a kapcsolatot fogalmazza meg, hogy az apától, a forrástól 

származik. Test a testből! 

Most Jézus vonatkozásában milyen a kapcsolat az Atya és a Fiú között? 

Olyan, hogy az Atya a forrás, és Jézus a forrás kiáradása. Ugyanis ha arról az 

oldalról közelítjük meg a kérdést, mely szerint Jézus a testet öltött ige, akkor 

mivel tudjuk azonosítani Jézust? Nyilván az Atya Igéjével. Viszont az Ige mit 

hordoz? Azt a tanítást, amely az Isten szeretetének a teljességét közvetíti. 

H: Igen! Jn 1;14, és az IGE (hús) testté lett. 

- Jézus a testet öltött Ige, amely az Isten szeretetének a tanítását hordozza. 

Amikor azt mondjuk, hogy Ige, akkor megint csak anyagvilágbeli 

szóhasználattal gondolkodunk. 

Mire gondolunk? A kimondott szóra! Valójában mi történik az Atya és a 

Fiú között? Az, hogy az Isten kiárad az Igéjében, a kimondott szavában. De ezt 

most ne úgy gondoljátok, mint ahogy én beszélek. 

Az Isten kiáradása az, hogy Ki az Igazság! Ez maga Jézus! 

Hasonló ez ahhoz, amikor bármelyikünk kimond egy mondatot. Vajon 

hat-e másra ez a mondat? Bizony hat, mert bár ennek a forrása én vagyok, és 

ennél fogva azonos velem, és nem választható külön tőlem. Azt is mondhatnám, 

hogy minden kimondott mondat önálló életre ébred. Ugyanígy, amikor az Isten 

közöl egy szót és az önálló életre kel, mert egy Vele, mert Belőle született. 

Így tudnám megfogalmazni a FORRÁS és a KÖVETKEZMÉNY 

kapcsolatát. Ez emberi szavakkal megfogalmazva, az Atya és a Fiú kapcsolata. 

H: Mert szava nincs rá. 

- A Földön majd minden ember férfi jogú társadalomban él, így az Isten 

az Igét nem küldhette nőként. Az Isten csak az ember vonatkozásában 

nyilvánította ki az Igazságot, a kimondott SZÓT. 

Tudjuk jól, hogy mindaz, amit most megfogalmaztunk azok rossz és hibás 

hasonlatok, de csak így tudjuk valahogy megérteni a kimondott Ige lényegét, 

úgy, mintha az Isten beszélne. Persze ez csak az ember értelmezése szerint, mert 

a szellem világában az egymás közötti gondolatcsere szellemi síkon történik. 

 

Térjünk vissza a korábbi kérdésünkre, hogy miért mondja az evangélium, 

Jézust egyszülöttnek? 

Most megint mondhatnánk erre azt, hogy ez egy rossz kifejezés. Pedig 

csak így tudjuk megérteni az egyszülött tartalmát, ha arra gondolunk, hogy az 

Istennek csak egy szava van. Nincs több! Ez a szó úgy hangzik, hogy 

SZERETET!  Ebben az egyetlen szóban, forrásában minden, de minden benne 

van. 

Jézus, amikor testet öltött a Földön, a tanításában emberi szavakká 

tördelte azt az Igazságot, ami az Isten valósága. Ez nem más, mint saját Maga! 
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Ezért taníthatta Önmagáról azt, hogy: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet! 

Ebben a tanításában valójában nincs más, mint az, hogy az Isten SZERETET! 

A kérdés az, hogy miért nem Istent mond Jézus akkor, amikor arról tanít, 

hogy: Én és az Atya egy vagyunk? 

H: Mert az Atya kimondta a szavát. 

- A kérdés, kérdés maradt: miért nem Istennek nevezi Jézus a forrást? 

H: Mert az Atya megnevezés közvetlen kapcsolatot jelent. 

- Igen, Jézus az Atyával való kapcsolatát akarja kifejezni ezzel. Azt a 

bensőséges közvetlen kapcsolatot, amelyből következtetni lehet arra, amiről az 

előbb az egyszülött vonatkozásában beszéltünk. 

Jézus következetesen különbséget tesz az Én Atyám, és a ti Atyátok 

között. Pedig az Atya ugyanaz. Vajon miért tesz különbséget Jézus az Én Atyám 

és a ti Atyátok között? 

H: Mert más a kapcsolatunk az Atyával, mint Jézusnak. 

- Igen, az embernek teremtményi, Jézusnak pedig teremtő szinten van 

kapcsolata az Istennel. Ám Jézus a mi kapcsolatunkban is, az Atya 

szóval egy bensőséges megközelítést érzékeltet. Miért? 

 H: Azért, mert az ember az Atyjával gyermeki bizalommal tud 

kapcsolatban lenni.  

 - Igen, nemcsak az a feladatunk, hogy megismerjük az Istent, hanem 

úgy ismerjük meg, mint Atyát. Nem Istennek, hanem Atyának. Úgy 

kapcsolódjunk az Istenhez, azzal a szeretettel, azzal a nyitottsággal, azzal a 

bizalommal, azzal a hittel, amivel egy Istengyermek kapcsolódik a teremtő 

Atyjához! Ezt a kapcsolatot összehasonlíthatatlanul jobban fejezi ki az Atya szó. 

Az Isten megnevezés egyfajta távolságot fogalmaz meg. Egy 

megismerhetetlenséget. De az Atya megszólítás minden gyermeke számára, 

emberi közelségbe hozza az Isten magatartását. 

 János 8;53-ban azt kérdezik Jézustól: Te nagyobb vagy a mi Atyánknál, 

Ábrahámnál? 

 Vajon milyen Atyára gondoltak ezek a zsidók? Nyilvánvalóan 

Ábrahámra, az Ősatyjukra! De végül is azt igazolja ez, hogy nem értették, hogy 

kiről beszél Jézus, amikor az Atyáról szól. Sőt, maguknak a tanítványoknak is 

folyamatos problémája volt, Jézus minden Atyával kapcsolatos tanítása. 

Amikor azt mondja Fülöp, a János 14;9,-ben, hogy mutasd meg nekünk az 

Atyát, akkor azt válaszolja, hogy aki Engem lát, az látja az Atyát is. De van 

Jézusnak egy másik válasza is, amit a 14;11,-ben olvashatunk. Ez a következő: 

higgyetek nekem, hogy Én az Atyában vagyok, és az Atya Bennem van. Ezzel 

gyakorlatilag azt állítja, hogy Ő az Isten anyagvilágbeli megnyilvánulása. 

 Nagyon érdekes az Atya és a gyermek viszony, mert ez nem azt erősíti, 

hogy valamiképpen a szolgálat fontossága volna előtérben. Ebben a 

viszonylatban inkább a partnerségi kapcsolatot láthatjuk meg. Ezek szerint az 

Atya és a gyermek kapcsolata rólunk, tanítványokról szól. 
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 Ezzel az Atya és az Isten megnevezésének értelmezési munkáját én be is 

fejezem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

-Hogyan szeretik az Angyalok az Istent? 

  Az Isten maga a szeretet! Ebben az állításban az lenne a kérdés, hogy 

miképp tudom átlátni azt, hogy az Isten lényege a szeretet? Azt tudjuk, és 

hisszük, hogy az Isten szeretetből van. De mit jelent az, hogy a lényege a 

szeretet? 

 H: Feltétel nélküli szeretetet. 

 - Nem! A kérdés az, hogy mi a lényege? Mi van e mögött? 

 Az, hogy az Isten szeretetből VAN! Tudom, ezt nem könnyű elképzelni. 

 H: Igen, mert nem a tulajdonsága. 

- Továbbmenve ebben a témakörben, tegyük fel magunknak azt a 

kérdést,hogy az Istennek vannak-e tulajdonságai? 

H: Pl.: alkot. 

- Tulajdonság e az, ha valaki alkot? – Nem! Ez következmény. 

H: De a vágy az alkotásra, az tulajdonság e? 

- Nem! Az a forrás. Fogalmazzunk meg magunkkal kapcsolatban egy 

tulajdonságot. Például segítőkész. 

Az Isten segítőkész-e? Az Isten nem segítőkész! Az Isten maga a 

SEGÍTSÉG! Ugyanis hiánytalanul, teljességében hordoz mindent. Tehát nem 

lehet azt mondani, hogy ilyen a természete, vagy olyan, mert ha a szeretetet 

hiánytalanul és teljességében hordozza, akkor nem tehet mást, minthogy azt 

állandóan, örökkön-örökké árasztja. Mi emberileg nem vagyunk képesek 

mindezt értelmileg felfogni, magyarázni anélkül, hogy az Istent fel ne ruháznánk 

különböző emberi tulajdonságokkal. 

Végül is az egész Biblia, tehát az Ószövetség arról szól, hogy valamiféle 

pozitív tulajdonságokkal ruházzák fel az Istent. Közben ilyen értelemben az 

Istennek nincsenek tulajdonságai, hiszen teljességében hordozza Önmaga 

lényegét. 

Mindent, amit Belőle érzékelünk, megtapasztalunk, azt a saját nyelvünkre 

fordítjuk le, hogy a magunk értelmi szintjén megértsük. Másképp képtelenek 

vagyunk fogalmat alkotni Róla! Amit viszont képesek vagyunk megérteni, 

felfogni Belőle az-az, hogy az Isten maga a SZERETET! Ebből a 

megállapításból mindent ki lehet bontani, mert az Isten minden megnyilvánulása 

ennek a hordozója. 

Gondoljunk bele, hogy szellemi lényként képesek vagyunk szeretni. Azt 

már tudjuk, hogy a szeretet elsősorban nem érzelem. Ez természetesen nem 

jelenti azt, hogy a szeretet nélkülözhetné az érzelmet, hanem arról van szó, hogy 

elsősorban annak a jónak az akarását jelenti, amit az Isten is akar. Valójában ez 

egy olyan szándék, ami a Szellem által született. 
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Az Isten oldaláról miképp fogalmazzuk meg a jót? Ha Ő maga a szeretet, 

és a szeretet jó, akkor nincs más, amit árasszon, mint a szeretet. 

Ezt, ha valahogy színekkel szeretném illusztrálni, akkor ahhoz 

hasonlítanám, mikor a Nap szétsugározza a napsugarakat. Ebben a példában mi 

mindannyian egy-egy prizmaként vagyunk jelen. Két egyforma prizma nincs, 

amelyik egyformán bontaná szét a nap sugarait színekre. De minden prizma 

szétbontja a fehér színt sárgára, zöldre, kékre, és vörösre. Ilyenkor az ember az, 

amelyik a fehér fény szétbontott részeinek nevet ad, pedig a forrás a nap, 

amelyben eredetileg külön-külön egyik szín sem látható. Mi több, ha minden 

színt újból egybeötvözünk, akkor az újból az a fehér szín lesz, amelyből minden 

szín kibomlott. 

Azt tanultuk, hogy tükör által homályban látunk. Mit jelent ez? Azt, hogy 

az anyagvilág a valóságot eltakarja. Mi a valóság? Az, ami örök értékeket 

hordoz. Ez a valóság az Isten valósága! 

Ezzel ellentétben mindaz, amivel mi ezen a Földön körülményeinkben 

találkozunk, az a múlandóság. Attól, hogy múlandó, káprázat lesz-e? Végül is 

igen. A múlandó állandónak akarja feltűntetni magát a szemünkben. Tehát 

ebben van a hazugsága. De ha mögé látunk a múlandóságnak, és meglátjuk a 

szellemi valóságot, mi több ezzel azonosítani tudjuk magunkat, akkor már 

kezdünk megérteni valamit az Isten Szellemi Igazságából. Még abban a 

tekintetben is, hogy milyen az Isten, és az angyalok kapcsolata. 

Milyen az Isten és az angyalok kapcsolata? Minden angyal, szellemi lény. 

H: Különböző fokozatok vannak, különböző szinteken élik meg az Istent az 

angyalok. 

- Ugyanazt mondhatjuk róluk, mint saját magunkról, hogy ők is egy-egy 

prizmái annak a fehér fénynek, amelyek szétbontják és továbbítják az Isten 

szeretetét, fényét a maguk képességei szerint. Ebben egymástól is különböznek. 

Ez a különbözőségek dinamikus harmóniája a másvilágon. Erre törekszünk mi 

is, itt a Földön. Mivel különbözőek vagyunk, dinamizmus és szeretet van. És 

mert szeretet van, harmónia van. De csak a szeretet körén belül! 

Testvérek! A szeretet lényege csak erkölcsileg ragadható meg, mert a 

szeretet teljességét Istennek hívják. Az Isten nem köthető formához, csak 

azokhoz az erkölcsi megnyilvánulásaihoz, amit megélünk, amivel 

találkozunk. Mivel a szeretete végtelen, így az Isten megnyilvánulásai is a 

végtelenbe kell, hogy nyúljanak. De mivelhogy végtelen, mi pedig 

teremtmények vagyunk, mibennünk fog száz és millió színre lebomlani az Isten 

szeretete. Az Isten nem tud egyformát teremteni. Miért nem tud egyformát 

teremteni? 

H: Mert végtelen. A végtelen nem képes egyformát teremteni. 

H: Mi ragaszkodunk a formához, mert másképp nem tudunk különbséget 

tenni a dolgokban. 
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- Ez egyrészt így van. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy minden 

dolognak nemcsak tartalma, hanem formája is van. Tehát még szellemi szinten 

is kell, hogy formája legyen a megnyilvánulásoknak. 

Azok között, akik visszajöttek a klinikai halál állapotából volt, aki 

különböző ragyogó fénypontokkal találkozott. Ezek mindegyike egy-egy lélek 

volt. De az, hogy az illető egy fényponttal tudta azonosítani a lelket, 

valamiféleképp a forma létét igazolta. Ez azt is jelenti, hogy nem lehet a formát 

a tartalomtól elválasztani. Azt én is úgy gondolom, hogy a forma alkotói mi 

magunk vagyunk. Ezáltal az is érthetőbb, ahogy az ateista világ, az anyag 

öntudatra ébredését értelmezi. De most ne erről beszéljünk, hanem arról, hogy 

érdekes módon ugyanezt mondhatjuk el az Isten vonatkozásában, azzal a 

különbséggel, hogy itt a szeretetnek nem kell öntudatra ébrednie. 

Mit jelent a magyar nyelvben az ige, ami a szeretet hordozója? Miképp 

fordítjuk le ezt nagyon egyszerűen irodalmi nyelvre? Az ige cselekvést és 

történést jelentő szó. 

Ha cselekszik, akkor kell, hogy értelemmel rendelkezzen. Akarattal is kell 

rendelkeznie. Az Isten egy olyan Szellemi létező, aki csak a végtelennel 

fogalmazható meg. Hogyan értsük azt, hogy a szeretet a lényege? Azt, hogy 

csak szeretni tud? A Hang azt tanítja, hogy szeretni csak az tud, aki tud nem 

szeretni is. 

Mit szóltok hozzá? 

H: Ez, csak a mi szempontunkból fontos. Ez csak a mi vonatkozásunkban 

igaz. 

- Az angyalok vonatkozásában is igaz lehet e ez? Nem! Nem valószínű! 

H: Ők szeretik a bűnös embert is? Szerinted? Te szereted a bűnös embert? 

A bűnös embert igen, de a bűnt nem. 

- El tudod-e választani a bűnt, a bűnös embertől? 

H: Nem mindig. 

- Akkor a bűnt szereted, vagy a bűnös embert? Ezt nem lehet 

szétválasztani. Igen, mert a bűn nem jelenik meg a bűnös nélkül. Megpróbálni 

azt lehet. De mit mond a próbálkozásról az Angyal, az ’Angyal válaszol c. 

könyvben? Azt, hogy teszed, vagy nem teszed. Döntened kell, hogy amit jónak 

látsz, azt kell tenned. Vagy–vagy! 
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02.25.     

Hogyan Isten a Szentlélek? 
 

-Testvérek! Ismételnünk kell egy kicsit, mivel egy eléggé új látásmódot 

fogalmaztunk meg az Istennel kapcsolatban. Lendüljünk bele a munkába. Bár 

tovább akartam lépni, de úgy gondolom, addig ne menjünk tovább, Jézusnak, az 

Istent Atyaként való megszólításának kérdésében, amíg az Isten szó jelentésének 

a tartalmát minden vonatkozásában körül nem jártuk, hogy ezt jól értsük. 

Az Isten, mint szó, önmagában véve nem érthető, ha a 

SZENTHÁROMSÁGRÓL nem beszélünk. Ezért szólnunk kell a 

SZENTLÉLEKRŐL is, mint az Isten megnyilvánulásáról, hiszen ezt a 

vonatkozását még nem tárgyaltuk ki. 

Azt tudjuk, hogy ha a Szentlélekről beszélünk, akkor az Istenről 

beszélünk. Az Istenről nem tudunk úgy szólni, hogy közben a Szentlélekről 

ne beszélnénk.  
Ez azért is nagyon fontos, mert ha kinyitom a ’Szeretet’ című könyvet, azt 

találom, hogy a Szentlélek szó kapcsán csak abban a vonatkozásban vannak 

megállapítások, amelyek a Szentlélek elleni bűnnel kapcsolatban fogalmazhatók 

meg. (Ez a könyv a Hang első tíz kötetét öleli fel.) De magáról a Szentlélek 

lényegéről nem tanít. Bár egy rövid mondatban megállapítja, hogy a Szentlélek 

a kapcsolatok lelke, a kigyűjtés mégis inkább a Szentlélek elleni bűnről szól. 

Tehát a Szentlélekről, mint az Isten lényegi vonatkozásáról nem ad ismeretet. 

Mindezen nem is csodálkoztam el, mert az a tapasztalatom, hogy ez az a terület, 

amit az ember a legkevésbé tud konkretizálni. A legkevésbé ragadható meg. A 

legkevésbé érthető, hogy miről, kiről is lehet szó.  

Újból elővettem a ’Bibliai nevek és fogalmak szótárát’, és ez segített 

ahhoz, hogy úgy tudjunk beszélni a Szentlélekről, mint azok a búvárok, akik 

lemerülnek a mélybe, mert a felszínen ezt nem lehet sem átlátni, sem megérteni. 

Szerintetek beszéljünk a Szentlélekről, vagy térjünk rá az Atya szó 

kibontására?  

H: Beszéljünk a Szentlélekről, mert fontos a Szentháromság kibontása. 

-Örülök, hogy ezt mondjátok. Ebben a szótárban ki van gyűjtve külön a 

Szentlélek, az Isten és Jézus nevei a Biblia egészéből. Az Isten neve 245 féle 

kifejezésben van megfogalmazva. Ilyen például, amikor a Király szóval jelöli. 

Ez az Istenre vonatkozik, és még az is oda van írva mellékletként, hogy ez hol 

található. 

Ahol az Ószövetségben az Isten neve szerepel, oda van írva az is, hogy az 

hol található. (az Ő szájának lehelete, héber: ruah, görög pneuma, Zsoltár: 33-

6).Viszont ez a könyv is az Isten valamilyen megnyilvánulását azonosítja az 

Istennel. Ugyanúgy, ahogy Jézus neveivel és címeivel teszi, például szegletkő, 

stb. Az Isten nevének felsorolásához így hozzáadódik Jézus 209 féle neve, 

valamint a Szentlélek 72 féle megnevezése. 
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Egy érdekes hasonlóság figyelhető meg a megnevezésekben, mert az a 

szó, hogy ajándék, az Jézussal kapcsolatban is, és a Szentlélekkel kapcsolatban 

is előfordul. De még mindig nem értünk a téma végére, mert azt, hogy ki a 

Szentlélek, vagy mi a Szentlélek még nem tudjuk. Az eddigiek csak elindítottak 

bennünket. Engem az segített a tisztázásban, amikor ennek a felsorolásnak a 44-

ik megfogalmazásában azzal találkoztam, hogy RUAH, ami „az Ő szájának 

lehelete”. Tehát az Isten szájának lehelete. 

Ezen a szálon elindulva, azzal találkozunk, hogy nem Szent Szellemként 

van megfogalmazva, hanem úgy, hogy a Szentlélek. Pedig János 

evangéliumában, Jézus Szent Szellemnek mondja az Istent. Nem azt mondja, 

hogy Lélek, bár vannak olyan fordítások, amelyek ezt hol így, hol úgy 

alkalmazzák. A Vida féle fordításban a Szent Szellem jelöléssel találkozunk. Azt 

már tudjuk, hogy mindennek ellenére a Szellem és a Lélek között valamiféle 

különbség van. Valahogy ezt kellene tudnunk megragadni, mert ha ezt 

megértjük, akkor valószínűleg a tartalom is tisztázódni tud bennünk.  

 

Ismerjük azt a feltételezést, hogy amikor az ember meghal, a lélek kiszáll 

belőle az utolsó lélegzettel. Nem tudom láttátok-e a ’21 gramm’ című Oscar 

díjas filmet. Ez a 21 gramm arról szól, hogy amikor valaki meghal, akkor a 

testsúlya 21 grammal könnyebb lesz. Mintha a léleknek 21 gramm lenne a súlya. 

 

A múlt hét óta az kezdett bennem egyre jobban kitisztulni, amit Jézusról, 

az igéről beszélgettünk. A kérdést úgy tenném fel, hogy mivel tudnánk 

azonosítani Jézus igéjét? 

H: Kimondott szavával! 

-Ezek szerint gondolhatjuk e azt, hogy ez az Isten megnyilvánulása? Bár a 

múlt héten erről nem beszéltünk, de most elmondom, hogy az Isten kimondott 

szava, mint örök megnyilvánulása, a Fiúban élhető meg. 

Nagyon érdekes, hogy az evangéliumban azzal találkozunk, hogy: Jézus 

az Isten egyszülött Fia. Ez bizony összekeveri az embereket abban a 

vonatkozásban, hogy Jézus miért egyszülött? Csak ahhoz tudom hasonlítani ezt, 

amikor itt a Földön megszületik egy gyermek. Igen, mert e szerint Jézus is 

teremtett kellene, hogy legyen. Ez a szűklátókörűség viszont elősegíti azt a 

zavart, amely szerint nem tud állást foglalni az ember abban, hogy Jézus most 

hogyan Isten, és hogyan ember? 

Pedig az egyszülött megfogalmazása nem takar mást, mint azt, hogy 

Jézus, az Isten egyetlen kimondott szava. Az Istennek nincs több szava csak 

egy, és az Jézus! 
Nincs több Igében való megjelenése, csak Jézus által. Mondhatnám azt, 

hogy a Fiú által, de a Fiú szó is bezavar, mert ha az ember földhözragadtan 

gondolkodik, akkor megint csak teremtményre gondol. 

Az Istennek nincs több szava csak egy! Nem is lesz több soha. Ugyanis 

Jézus, a teljességet hordozza az Isten kimondott szavában. 
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Az Isten csak egyetlen egy IGÉT mond, amely Jézus által formálódik 

szavakká. 
Olyan ez testvérek, mint egy prizma! Ha a prizmára rávilágít egy 

fénysugár, az számtalan színre bontja azt. A fénysugár maga az Isten. A prizma 

pedig Jézus Szelleme, amiben minden benne van ahhoz, amire az embernek az 

újjászületéshez szüksége van. 

Mindez Jézusban bomlik ki (mint a szivárványnak minden színe) ahhoz, 

hogy ez számunkra felfoghatóvá, érthetővé váljon. 

Most pedig arra a kérdésre keresünk feleletet, hogy mit jelent az, hogy 

Jézus az Isten egyszülött Fia. 

H: Azt hogy nincs több! 

-Az Isten egyszer mondja ki az Igét, mint ajándékot, egyszer jelenik meg 

az Igében, és ez az Ige minden valóságot hordoz. Jézus egyszülöttsége úgy 

érthető, mint az Isten Jézusban való jelenléte. Az Isten ugyanúgy nyilvánul 

meg az Igében, ahogy a Szentlélekben.  

Az Atya megszólítást most azért teszem félre, mert ez egy olyan speciális 

tartalmat takar, amely módosítja az Istenről alkotott elképzelésünket. Azért nem 

használom most az Atya szót, mert az egy másik megközelítése ugyanennek a 

kérdéskörnek. A Szentlélek nemcsak az Ige hordozója, hanem a Róla szóló 

értelmi munkánk feltétele is. 

Az, hogy az Isten kimondja az Igét, még nem minden. Ennek az Igének a 

lényege nem más, mint az a szeretet, amelynek hordozója a Szentlélek. 

Testvérek! Amikor kimondok egy mondatot, vagy egy szót, akkor 

állíthatom e azt, hogy ez a kimondott szó is én vagyok? Ahogy kimondtam a 

szavamat az szinte önálló életre kel.  

Mit gondoltok? Az én kimondott szavamnak van e hordozója? 

H: Én magam! 

-Nem! Te a forrása vagy! A forrás és a tartalom egybe tartozik. De valami 

hordozza ezt a szót. A mi esetünkben mi hordozza? 

Testvérek, ez csak egy hasonlat ahhoz, hogy jobban értsük a Szentlélek 

lényegét. Az általam feltett kérdés nem a valóságot hordozza, csak hasonlat 

ahhoz, hogy valamiképp képet kapjunk a Szentlélekről. 

Az én szavamat a hanghullámok hordozzák. Nem láthatók, nem 

tapinthatók, meg sem foghatók, mégis e nélkül, ti nem hallanátok meg. Ahogy 

az én hangomat, szavamat, a hanghullámok hordozzák, úgy hordozza a 

Szentlélek az Isten IGÉJÉT. 

Úgy is mondják, hogy a Szentlélek a közvetítő. Formához nem 

kapcsolnám, hanem inkább jelenlétnek mondanám, mert így nyitva hagyjuk az 

ajtót a Szentlélek megértéséhez.  

Mivel a megnyilvánulás formája mindig kereteket szab, ezért maradjunk a 

Szentlélek jelenlétének megismerésénél. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy ha nem 

fogadjuk be a Szentlelket, akkor az Igét -amit Jézus hordoz-, nem vagyunk 

képesek megérteni, mert a Szentlélek segít ennek megértésében. 
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Ez a különbség a között, aki az Igét csak olvassa, és a kultúra egy 

részének tekinti, és az között, aki úgy olvassa, hogy az Élet feltételének tartja. 

De maradjunk még annál a gondolatnál, hogy ’a Szentlélek hordozza az 

Igét’. Ezt valahogy a mi oldalunkról, a magunk szempontjából kellene 

megfogalmazni, hogy a létezésünkkel tudjuk összekapcsolni. Azt említettem a 

Zsoltárok 33;6, alapján, hogy a Szentlélek az Ő szájának a lehelete. Nem úgy 

lehelet, mint a mi leheletünk, amelyik eloszlik a levegőben. Az Isten minden 

megnyilvánulása örökkévaló valóság, mert az Istenről van szó. Ahogy a 

kimondott Igéje örökké hordozza az Isten valóságát, úgy a Szentlélek örökké 

hordozza mindazt, ami ennek befogadásához szükséges. 

Mi a tapasztalatainknak megfelelően földi kategóriákban gondolkodunk, 

és úgy gondoljuk, hogy külön van pl. a teher, és külön van, aki hordozza azt a 

szamár. Persze a Szentlélek nem szamár (az Ige meg nem teher), hanem az 

Istennek az a lelkülete, amely az Igéhez kapcsolódik. Az Igét az Isten értünk 

mondta ki! Mivel nekünk mondta ki, ezért a Szentlélek jelenléte is értünk van. 

Ez a kettő elválaszthatatlanul összefügg a harmadikkal, a FORRÁSSAL! Így 

kerül egységbe a Forrás, az Ige és a Szentlélek. 

Felírtam magamnak egy mondatot, amely szerint a Szentlélek az a közeg, 

amely mindennek a létezését fenntartja. 

Az, hogy a világmindenség velünk együtt létezik, az a számunkra teljesen 

természetes. A legkisebb fűszáltól kezdve a legmagasabb fáig, a legkisebb 

baktériumtól kezdve az elefántig. A leggonoszabbtól a legjobb emberig, az 

építményektől a használati eszközökig minden. 

Az egész világmindenség a Szentlélek által kapja meg a valóság 

élményét, mert a mi létezésünk és mindennek a létezése nem önmagunkból, és 

nem önmagából fakad. 

Az Isten létezése Önmagából fakad, ezért TEREMTETLEN a 

SZERETET! 

A Szentlélek ennek a szeretetkiáradásnak a hordozója. A szeretet, 

maga az IGE! Közöl az Isten valamit Önmagáról, Jézusban! Azt közli 

Jézusban, hogy ÉN VAGYOK a SZERETET! 

De ez önmagában véve még csak egy gondolat, ami akkor válik Életté, 

amikor a Szentlélek ismeretében találkozunk mindezzel. Hogy el ne tévedjünk, 

tudnunk kell azt, hogy minden megfogalmazásában, minden megállapításában, 

minden cselekedetében, amit tett, és tenni fog az Isten vonatkozásában az ember, 

az csak töredékes lehet. Amikor az Istennel, vagy a Szentlélekkel kapcsolatban 

megállapításokat tesz az ember, akkor mindig csak töredékes vonatkozásban 

képes megtenni azt. 

Testvérek! Amikor az ember befogadja a Szentlelket, és azt mondja Jézus, 

’aki szeret Engem, azt szeretni fogja az Atyám is, hozzá megyünk, és lakást 

veszünk nála’. Ebben az ígéretben hol van elrejtve a Szentlélek? 

H: A ’hozzá megyünk’-ben van a Szentlélek! 
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-Ahhoz, hogy helyére tudjuk tenni ezt a kérdést tudnunk kell, hogy a 

Szentlélek egyenlő az Isten gondolkodásával. Az embernél pedig a gondolkodás 

előidézője. Úgy is mondhatnám, hogy a teremtésünkben, az Isten szeretetének 

az ajándéka. Ahogy az emberi testnek szüksége van a lélegzetre, úgy van 

szüksége az ember szellemének a Szentlélekre. 

Kati testvérünk azt kérdezi, hogy, aki nem az Istenben él, aki nem az 

Istent szereti, abban vajon a Szentlélek miképp nyilvánul meg, hogyan van 

velük kapcsolatban? Ez azért is érdekes kérdés, mert a Hang-ból ismerjük azt a 

mondatot, hogy a Szentlélek a kapcsolatok Lelke.  

Mit gondoltok, egy olyan tudósban, aki nem Istent szerető, abban a 

Szentlélek miképp van jelen? 

H: Csak a lehetősége van meg. Igen! 

-Mi korábban azt fogalmaztuk meg, hogy minden és mindenki a 

Szentlélek által létezik. Azt vajon tudjuk-e, hogy a létezés erkölcsi, vagy nem 

erkölcsi kérdés? 

H: A létezés nem, de a szeretet igen. 

-Testvérek! Az, hogy az Isten létben tart bennünket, az a mi 

oldalunkról nem erkölcsi kérdés. Tehát attól, hogy valaki létezik nem lesz 

jobb, és nem lesz rosszabb. 

Mitől lesz az ember jobb, vagy rosszabb? Jobb akkor lesz, ha Jézus mellet 

dönt! Ha nem, akkor rosszabb lesz! De önmagában véve a létezés nem teszi 

jobbá, csak a lehetőségét biztosítja. 

A létezés a létező oldaláról nem erkölcsi kategória addig, amíg az ember a 

jézusi szeretet körén kívül van. Ezért az Isten Lelke ezt a tudós embert 

létezésben tartja, és ő nem képes e létezésen kívül helyezni magát. A 

Szentlélekben minden létezésben van, mert Szentlélek oldaláról viszont a 

mindent léteztetés erkölcsi kategória. A mindenség megtapasztalhatósága a 

Szentlélek megnyilvánulása. De a világunk a teremtésében, és léteztetésében 

nem merül ki az Isten teljessége. Ha az Isten teljessége végtelen, akkor ez a 

teljesség, ennek a világnak a létezésénél nem állhat meg, mert az 

kimeríthetetlen. 

Abból a megfogalmazásból, hogy a Szentlélek a kapcsolatok lelke, ez 

csak a létezés szintjén igaz, mert mindennel kapcsolatot tart, hiszen másképp 

nem tudja léteztetni. De erkölcsi vonatkozásban ugyanez nem igaz. Az erkölcsi 

vonatkozásban hozzá kell tenni, a Hang tanításának vonatkozásában egy szót. 

Azt a szót, hogy a Szentlélek, a SZERETET KAPCSOLATOK LELKE! Nem 

csupán a kapcsolatok lelke, hanem a szeretet kapcsolatok lelke. Igen, mert ahol 

az egyik ember gyilkolja a másikat, azok is kapcsolatban vannak egymással, és 

mégsem a Szentlélek működik közöttük, mint a kapcsolatok lelke. Nyilván 

ezekben a kapcsolatokban lehetetlen, hogy a Szentlélek lenne jelen. A 

Szentlélek által való kapcsolatok tartalmához hozzá kell tenni megszorításként 

azt is, hogy csak az nevezhető szeretet kapcsolatnak, amely Jézussal 

azonosítható, vagy Jézussal közösséget vállaló. 
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Testvérek! Kimondhatjuk-e azt, hogy szeretet kapcsolat nincs Szentlélek 

nélkül? Mondhatjuk? Akkor mondjuk! Mondjuk ki, hogy SZERETET 

KAPCSOLAT NEM LÉTEZIK A SZENTLÉLEK NÉLKÜL!  
 

Amikor, az Isten Igéjében megértjük az Igazságot (pl.: inkább szeresd 

ellenségedet), akkor azt is tudjuk, hogy ez az Ige pl. az angyaloknak nem szól. 

Nem, mert nincs szükségük rá. Az IGE értünk van, nem az angyalokért. 

 Amíg az ember a világ igazságában gondolkodik, megértheti e Jézusnak 

azt a tanítását, hogy ’inkább szeresd ellenségedet’? Bizony nem értheti meg! De 

amikor majd megérti, akkor a Szentlélek igazságát érti meg., Amíg a világ 

értetlenül áll ez előtt, addig Jézusnak ez a tanítása holt Ige! Akkor válik élővé, 

amikor a Szentlélek által ezt megérti. Amikor megérti ennek az Igazságnak a 

valóságát, a hátterét, az örökkévalóságát, akkor az a Szentlélek segítségével 

válik érthetővé. 

H: Bölcsesség! 

- Azt tudom mondani neked, hogy a Szentlélek nemcsak a bölcsesség 

lelke, hanem a Lélek szeretete, a Lélek gyümölcse, a józanság lelke, a kegyelem 

ajándéka, a valóság megismerésének a lehetősége, a FIÚSÁG kibontakozása, 

stb. Tehát minden örök értékkel összefügg. A Szentlélek mindent, és 

mindenkit átjár a létezés minden vonatkozásában. 

 

Valódi szeretet, szeretetkapcsolat nincs Szentlélek nélkül. Figyeljétek meg 

Jézus tanítását, amelyben azt mondta: ’úgy szeressétek egymást’, - mert nincs 

szeretetkapcsolat Szentlélek nélkül. Mert ha úgy szeretitek egymást, ahogy Én 

szerettelek titeket, akkor a Szentlélek fog összekapcsolni benneteket. Jézus a 

Szentlélek ajándékát kínálja fel ebben a tanításában! 

Ezért, amikor úgy értelmezik, hogy mindenkit úgy kell szeretni, ahogy 

Jézus szeret bennünket, az evangéliumok tanításával igazolható-e ez? 

Nem, mert nem minden kapcsolat hordozza a Szentlelket. Nyilván ha a 

másik nem úgy szeret engem, ahogy Jézus szeret bennünket, akkor én nem 

tudok kapcsolatba kerülni vele a Szentlélekben. 

H: Hogyan értelmezzük akkor ezt? 

-Mit kínál Jézus a Szentlélek vonatkozásában, az említett igéjében?  

H: Úgy szeretem mint a felebarátomat, mert az én oldalamról megvan a 

jóindulat, a szeretet. Az, hogy ő mit kezd vele, az-az ő ügye.  

 - Amikor én az ellenségemet szeretem, akkor ebben a kapcsolatban hol 

van a Szentlélek? Benne van a kapcsolatban? Nem, nincs! De felkínálja a 

kapcsolat lehetőségét, mert valakinek a kapcsolatot kezdeményezni kell. A 

Szentlélek nem tudja megteremteni a kapcsolatot. Azt nekem kell 

megteremtenem. 

 De hogyan tud megteremtődni a kapcsolat az ellenség vonatkozásában? 

Miképp fog megteremtődni a szeretet kapcsolat az ellenséggel?  
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 Úgy, ha az illető a szeretetben való kapcsolatteremtés szándékát 

viszonozza. Az viszont teljesen más kérdés, hogy mikor és hogyan. 

Elképzelhető-e, hogy az ’inkább szeresd ellenséged’ azzal fog végződni, 

hogy a kereszten végzem? Lehet! De ezzel egy olyan lehetőséget kínáltam fel a 

Szentlélekben való kapcsolat megteremtéséhez, amivel ha máskor nem, akkor a 

halála után neki is szembe kell néznie. 

A kérdés az, hogy vajon mikor fogja végre megérteni azt, hogy ’inkább 

szeresd ellenségedet’? Akkor, amikor megölhette volna a másikat, de nem tette. 

Amikor megüthette volna a másikat, de nem tette. 

És én is akkor fogom megérteni, amikor a Szentlelket befogadom, mert 

ezt csak Általa lehet megvalósítani. Lehet, hogy az embernek még vagy ötven 

életet kell ellenségként leélnie, mire majd rájön arra, hogy Jézus igéjének mi is a 

mondanivalója 

Mit jelent az, hogy te mindenkit szeretsz? 

H: Elméletileg mindenkit szeretni kell. A gyakorlatban csak tíz, tizenöt 

embert lehet szeretni. De elméletileg lehet közöttük ellenség is. A mindenkit 

szeretek lelkülete valójában nem más, mint a helyes önszeretet tartalma. 

Valójában soha nem tudja meg azt, hogy én szeretem őt. De ez a lelkület az én 

lelkemet a helyes vágányon tartja. 

-Tehát ez azt jelenti, hogy azt tudom közvetlenül szeretni, akivel 

valamilyen úton-módon kapcsolatba kerülök. Ténylegesen ez a számomra a 

’mindenki’. Van, aki egész életében csak ötven emberrel kerül kapcsolatba, van, 

aki ötvenezerrel, és van, aki még ennél is többel. 

H: A mindenkiből csak azokat lehet szeretni, akikkel kapcsolatba kerülök. 

-Azt tudom realizálni. De realizálni csak akkor tudom, ha az 

ellenségszeretés lelkülete az enyém. 

Ha megértjük azt, hogy az Isten a Teremtő, akkor azt is megértjük, hogy 

minden teremtett gyermekével a Szentlelkén keresztül tartja a kapcsolatot. 
Ez természetesen csak az erkölcs területére érvényes. 

 

Beszéljünk most a párbeszédimáról. Tudnunk kell testvérek, hogy kivétel 

nélkül mindenki, csak a Szentlélek által kerülhet kapcsolatba az Istennel. 

Közvetlenül soha, senki nem tud kapcsolatba kerülni vele, mert a teremtett 

szellem a Teremtő teljességét nem képes átfogni, csak azzal a lényegi 

megnyilvánulásával, akit úgy hívunk, hogy Szentlélek. 

 Testvérek! Amikor azt állítom, hogy a Szentlelken keresztül kerülhet csak 

mindenki kapcsolatba az Istennel, akkor nem nyúlok-e mellé? Hiszen Jézus azt 

mondta, hogy csak Rajtam keresztül lehet az Atyához jutni. Én meg azt 

mondom, senki sem juthat az Istenhez közvetlenül, csak a Szentlélek által. 

Most akkor hogyan állíthatom azt, hogy csak a Szentlelken keresztül lehet az 

Istennel kapcsolatban lenni? 

 Vajon az IGE, és a SZENTLÉLEK külön választható e?  
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Nem! Nem véletlenül mondja Jézus azt, hogy elküldöm a Szentlelket. De 

ki tudja elküldeni a Szentlelket? Csak az, Akinek hatalma van erre! 

 Talán így már érthető, hogy a Szentlélek, az Atya és a Fiú közös lelke! De 

ebben a közös egységben az Atya a forrás! Igen, mert az Atya (Isten) a maga 

teljességében több mint a Szentlélek, és több mint az Ige. Tehát a 

Szentháromság összességében véve nagyobb, mint a Szentlélek, de nem 

kisebb, mint az Isten. De ez csak a felénk való megnyilvánulásában élhető meg 

abban, amit velünk közölni akar. 

 Ez az ismeret, csak a mi boldogságunkhoz, a mi hitünkhöz szükséges. 

 Minek alapján tanítja Jézus azt, hogy jönnek majd keletről és nyugatról és 

asztalhoz ülnek a prófétákkal? A próféták nem ismerték Jézust. Beszéltek Róla, 

de nem volt olyan próféta, aki ne prófétált volna Róla. Maga Mózes is Róla 

beszélt. Hogyan? Úgy, amikor azt mondta képletesen, hogy rügy fakad az ágról. 

Hasonlóképpen beszélnek az Ószövetségben a Szentlélekről. Úgy fogalmazzák 

meg, hogy ez az Isten lehelete. 

 A Szentlélek munkálkodásának, létezésének, nincsenek gátjai, keretei. 
Ugyanúgy, ahogy az Istennek és az Igének sem. Öröktől fogva, és örökké 

munkálkodik. 

 Korábban azt fogalmaztuk meg, hogy a létbenntartás feltétele az a közeg, 

amelyben létezünk. De ez csak a létben tartás. Akkor az Isten erkölcsileg 

ilyenkor nem munkálkodik? 

 A Szentlélek az Igével is elválaszthatatlan kapcsolatban van. De az IGE 

Jézusban nyilvánult meg. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert János 

evangéliuma azt mondja, hogy a Világmindenség Általa lett. Ez az állítás is azt 

igazolja, hogy nem lehet különválasztani Jézust és az Ószövetséget. Nem lehet 

különválasztani a teremtést, és Jézust. Mert a Világ Általa lett. Így lehet az 

emberfia név jelentését valahogy jobban megérteni. Amikor az Isten ’kimondja’ 

az Igét, -ahogy az Ildikó mondta- az a szó, hogy LEGYEN, ez maga Jézus! 

Nincs semmi, ami kapcsolatban ne lenne Vele. Ahogy János evangéliumában 

olvassuk: Általa lett, ami lett, és a Világ nem ismerte fel Őt, aki által a Világ lett. 

 Ám ha Jézust csak az evangéliumok tanításában keressük, akkor valahogy 

a Fiúi szerepét, az Ige szerepét korlátozzuk le, mert az Ige a Teremtésben is Ige. 

 Hétköznapi nyelvre lefordítva: az Isten kiárasztja Önmagát a teremtésben! 

Megnyilvánul a teremtésben. Ennek kell, hogy legyen lelkülete. Mi ez a 

lelkület? Hát az, hogy SZERET. 

 A TEREMTÉS, ÉS A SZERETET EGY ÉS UGYANAZ! 

 A szeretet nyilvánul meg a teremtésben. Az Isten a szeretetét akarja 

megosztani. De itt nem az ember teremtéséről van szó. Hiszen nem úgy 

teremtette az embert, hogy itt a Földön testben szülessen meg. Valójában azokat 

a feltételeket teremti meg, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Tőle elfordult 

szellemi lények, egy hosszú folyamat eredményeképp létrejövő anyagtesti ruhát 

vehessenek fel. 
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 De maga a teremtés az Isten szeretetéből fakad, hiszen a szeretetét akarja 

megosztani mindennel és mindenkivel. Ennek a szeretésnek kell, hogy legyen 

lelkülete. 

 AZ ISTEN SZERETETÉNEK A LELKÜLETE, AZONOS A 

SZENTLÉLEKKEL. 

 Valójában egybefolynak mindezek, hiszen állandóan ugyanazokat a 

kifejezéseket használjuk, erre is, meg arra is. 

 H: Az a lényeg, amit most elmondtál. Nekünk különbségként fogalmazódik 

meg az, amiben nincs különbség. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

-Testvérek! Mit jelent az, hogy EMBER? Azt a testet, amely a szellemet 

hordozza? Azt, ami a szellem ruhája? 

 Mit gondoltok, az angyalok ugyanúgy néznek-e ki formára, mint az 

ember?  

 Vajon amikor az ember meghal és szellemi lény lesz, akkor ember 

formájú marad-e? 

 Hozzáteszem mindehhez, hogy azok, akik a klinikai halál állapotából 

visszatértek azt mondták, hogy önmagukat emberi formájukban tapasztalták 

meg. Igen, mert addig lesz a szellemnek emberi formája, amíg önmaga ezt a 

látásmódja által táplálja. Ehhez ragaszkodik, ezzel azonosítja magát. 

 H: Az ’Angyal válaszol’ című könyvben az angyal azt mondja Lilinek, 

hogy te az én sűrített másom vagy. De ő ezt nem a formára, hanem a lényegre 

mondja. 

 - Hát hogyne. Emlékszel arra amikor a Lili megkérdezi az Angyalt, hogy 

mi a különbség közöttük? Az Angyal válasza az, hogy míg Lili örökké csak 

önmagával foglalkozik, addig, ő soha. Itt máris egy olyan erkölcsi tanítást 

fogalmaz meg, amely nem kötődik formához. Hozzáteszem, hogy sokan 

beszélnek fénylényekről is, akik még kevésbé köthetők formához. Persze, lehet, 

hogy azt a formát veszik fel az adott feladathoz, amelyik szükséges, hiszen a 

szellem szabad.  

 Ha valaki a halála után Jézussal találkozik, akkor Őt emberi formában 

fogja látni, mert ezt a látásmódot önmagával vitte. De kérdés az, hogy Jézus 

valóban azonosítható e azzal a formával? Nem valószínű! Így érthető, hogy a mi 

hitünk és látásmódunk őrzi a formákat. 

 

 Az lenne a kérdésem, hogy a Szentlélek az Ige által, csak egyetlen módon 

tud e megnyilvánulni? Jézus testben való megjelenése a Földön azért fontos a 

számunkra, mert Benne az Isten, mint Ige öltött testet. Ez azért szükségszerű, 

mert csak ezen a módon tud az Isten tanítása a legtisztábban elhangzani itt a 

Földön Önmagáról. Pedig Jézus megjelenéséig is volt tanítása Izraelnek. Mi 

több Jézus is folyamatosan hivatkozik az Ószövetség egyes részeire, és idézi a 

prófétákat, mint az Isten tanítását. 
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 Testet kellett öltenie, az Istennek ahhoz, hogy az ember információt 

szerezzen arról, hogy milyen is a valóságos Isten. Mivel minden ember erkölcsi 

látásának a gátja önmaga, így ahhoz, hogy ezt a gátat, képes legyen átlépni, 

nélkülözhetetlen volt, hogy megjelenjen a testet öltött Ige. Ennek a testet 

öltésnek a kezdeményezője és kivitelezője a Szentlélek volt. Bár az 

evangéliumok szerint a Szentlélek állapotszerűen Jézuson volt, de ez nem jelenti 

azt, hogy máshol nem lehetett volna. Amikor Jézus azt mondja, hogy elküldöm a 

Szentlelket, az nem jelentheti azt, hogy ha rajtad van a Szentlélek, akkor máson 

nem lehet. 

 Ahhoz, hogy a Szentlélek munkálkodni tudjon az emberben, az Igét 

kell befogadnunk, megértenünk,a lelki füleinkkel meghallanunk. 

 Olyan ez, mint amikor valaki elájul és észhez tér. Mi erkölcsileg térünk 

észhez egy iszonyatosan lassú és hosszú folyamat eredményeképp. De ehhez az 

észheztéréshez nélkülözhetetlen az indítás, mint ahogy a forrásból szükséges az 

elindulás. 

 Jézus testet öltésével és tanításával egy ÚJ MINŐSÉG lép be az 

életünkbe. Egy olyan minőség, amely semmihez sem hasonlítható. 
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2011.03.24. Csütörtök 

A Szentlélek a Szentháromságban! 

 

Testvérek! Vannak kérdések, amelyekkel tisztában kell lennünk, mert a 

gondolkodásunk alapjait érintik, és ha nem értjük, akkor beszélnünk kell róla.  

Én úgy gondolom, hogy csak addig lehet különbséget tenni az Atya, a Fiú, 

és a Szentlélek vonatkozásában, amíg Jézus vissza nem tér az Ő dicsőségébe. 

Ezt követően már szinte lehetetlen Őket szétválasztani, mert ha minden Általa 

(Jézus) lett, akkor minden Őérte lett. 

Testvérek! Tudom, hogy minden hasonlat rossz, de ha azt kérdezem, hogy 

teszünk e különbséget a Nap melege és a lényege között? Akkor, amikor kiejtem 

azt a szót, hogy napsugár, akkor azt is mondom-e, hogy Nap? Van-e napsugár, 

Nap nélkül? Van-e napfény, Nap nélkül? Van e meleg, a Nap nélkül? Miközben 

folyamatosan a Napról kérdezek? 

Vajon van-e a Napnak a Nap nélkül fénye, melege? Nincs, mert mindez a 

Naphoz tartozik. Valójában csak én vagyok az, aki a megtapasztalásaimon 

keresztül, külön-külön észlelem a Napnak a fényét és a melegét. 

Testvérek! Tudomásul kell vennünk, hogy az ember a lényegi dolgokról 

való gondolkodásában csak a tapasztalataira tud hagyatkozni. 

Amikor a Szentháromsággal foglalkozunk, akkor is csak külön-külön 

tudunk gondolkodni e háromról. Vajon miképp gondolkodnánk a 

Szentháromságról akkor, ha a Földön a tízes számrendszer helyett, mondjuk a 

kettes számrendszerben gondolkodnánk. Más lenne-e a gondolkodási 

struktúránk? Bizony gyökerében más lenne. A gondolkodásunk is teljesen 

másképp alakulna. 

De így ebben a tízes számrendszerben azt mondjuk, hogy három az Isten. 

Ezzel külön-külön kell szemlélnünk minden egyes oldalát, akár a feladat, akár 

más kapcsán. Miképp tudnánk például pontosan megérteni azt, hogy az Isten 

szava, és az Isten Igéje között nincs különbség. Azt, hogy az Isten lelkülete, és 

az Isten között nincs különbség. Mert ez mindig egy és ugyanaz. 

A Szentháromság megfogalmazása, csak az emberért lett és senki 

másért. Ezek után újból tegyük fel a kérdést magunknak, hogy Jézus teremtett-e 

lelket? 

H: Nap nélkül nincs napsugár, de mégis a napsugár élteti a növényeket. 

- Ha ezt az előző mondatot megértettük, akkor válaszoljunk arra a 

kérdésre, hogy Jézus teremtett e lelket? 

 Végső teljességében olyan, hogy Jézus nincs is. Olyan van, hogy Isten. 

Olyan sincs, hogy Szentlélek. Olyan van, hogy Isten. Igen, mert akit mi 

Szentlélek nevezünk, az-az Isten lelkülete. Ha azt kérdezem, hogy külön tudod e 

választani az embert a gondolatától, a kiejtett szavától, a megnyilvánuló 

lelkületétől, akkor azt kell válaszolnom, hogy nem, mert mindaz, amit 

felsoroltam, az maga az ember. Mi Jézussal találkozva, a testet öltött Istennel 

találkozunk. Aki Engem lát, az látja az Atyát (Jn. 14;8,). 
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 Az Isten pontosan tudja, hogy az ember mire képes a gondolkodásában. 

Több ezer év állt Izrael rendelkezésére ahhoz, hogy az Istennel valamiképp 

kapcsolatba kerüljön. Milyen Istenképe volt Izraelnek? Olyan, amelyik szerint 

egy láthatatlan Istent imádtak. Pontosan tudták, hogy az istenük egy láthatatlan 

Szellem. 

 Az ember a megtapasztalás vágyával, az örök kételkedésével, 

hitetlenségével, - ahová a megtévesztő is bedolgozik -, sokszor kérdezi, hogy az 

emberek miért nem hisznek az Istenben. Erre az a válasz, hogy azért, mert még 

nem tapasztaltuk meg. Nem láttuk! Pedig gondoljuk el, hogy egy zuhanó 

repülőgépen nincs ateista. Ha bajba kerül az ember, akkor képtelen letagadni az 

Istent. 

 Az alapkérdésre visszatérve, amikor az Istenről beszélünk, rá kell jönnünk 

arra, hogy a Szentháromságban nem tudunk különbséget tenni közöttük. Ha azt 

mondjuk, hogy Szentlélek, akkor azt is mondjuk, hogy Jézus. Ugyanígy ha az 

mondjuk, hogy Szentlélek, akkor azt is mondjuk, hogy Atya. Igen, mert az 

Atyának, a Szentléleknek és Jézusnak közös a lelkülete! Egy lelkületük van, 

mivel – ahogy a Hang is tanítja – egy a lényegük. Viszont ha egy a lényegük, 

akkor nincs olyan, hogy lélekben egyek, de másban nem. Ezért gondolja az 

ember, hogy amikor Jézus arra hivatkozik, hogy az Atya akaratát teljesíti, akkor 

mintha külön akarata lenne. Mintha azt mondaná, hogy Ő az Atyától és a 

Szentlélektől függetlenül azt csinál, amit csak akar. Jézus, amikor azt tanítja, 

hogy az Atya akaratát teljesíti, akkor ez nem azt jelenti, hogy Neki más az 

akarata, mint az Atyának. Amikor Jézus az Atya küldésére hivatkozik, akkor 

nem arról van szó, hogy Ő nem akart jönni. 

 Ez kérdés hasonló ahhoz, amikor a Hang azt tanítja, hogy az embernek 

nem a saját akaratát kell feladnia akkor, amikor azt imádkozza, hogy LEGYEN 

MEG A TE AKARATOD. Valójában nem arról van szó, hogy a saját 

akaratomat kell feladnom, hanem arról, hogy Jézus akaratát akarjam én is. Úgy 

tudjak az Isten akaratába belesimulni, ahogy Ő simult az Atya akaratába. 

 Semmi értelme annak, hogy kényszerítsünk valakit arra, hogy tegyen jót, 

mert csak az a jó, amit szívből tesz az ember. Vajon mit tudhat kezdeni az Isten 

azokkal a lelkekkel, akik azért állnak az Isten elé, mert muszáj? Tehát nem a 

saját örömükből, nem a saját akaratukból? Az Isten akaratát akkor tesszük, 

amikor azt tesszük, amit akar és ez nem más, mint a gondolkodás átalakítás. 

 Ebben a kérdésben addig van az ördögnek területe az emberben, amíg az 

valóban nem döntött.  

 H: Amíg át nem lép a folyón! 

- Ha tehát döntésre jutottam, akkor már próbálkozhat az ördög, de minek? 

Ha átlátom, hogy annál jobbat nem tehetek magammal, minthogy idejövök és 

veletek tanulom az Istent, akkor már nem kérdés, hogy jöjjek, vagy ne jöjjek. Ez 

a kérdés csak abban vetődik fel, aki még valójában nem döntött. Csak ott tud 

megkérdőjelezni az ördög a szándékainkat illetően, ahol a valódi döntés még 

nem született meg.  
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H: Miért kellett Jézusnak harminchárom éves koráig felkészülni? Miképp 

vetődik fel ez a kérdés, amikor már tizenkét éves korában tanított. 

- Testvérek! Most arról a kérdésről van szó, hogy Jézusnak miért kellett 

leszületnie testben? Ez a kérdés értelemszerűen az előző kérdésből adódik. 

Akit mi Istennek nevezünk, azt Jézusnak hívjuk. Jézusról attól fogva 

lehetnek valós fogalmaink, miután leszületett. Az első kérdés az lenne, hogy 

képes-e az Isten testben megszületni a Földre. Felhívom a figyelmeteket arra, 

hogy ez a kérdés nem a Fiúra, hanem az Atyára vonatkozik. 

H: Az Istennek azért kellett leszületnie, mert az embernek az Istennel 

kapcsolatban bizonyítékra volt szüksége. Be kellett mutatnia, hogy Vagyok, hogy 

Létezem. 

- Testvérek! Az ember számára nehezen érthető az, hogy amikor Istent 

mondunk, akkor Szentlelket is és Fiút is értünk alatta. Ezért úgy gondoljuk, 

hogy az Isten hármasságát képtelenség hústestbe belegyömöszölni. Lehetetlen! 

Lehetetlen, mert az Isten teljessége nem egyenlő azzal, ami a teremtett világban 

létezik. Az ’Angyal válaszol’ című könyvben azt mondja az Angyal, hogy ’ha 

majd mindenben képes leszel meglátni az Istent’. Ezzel egy olyan választ 

fogalmazott meg, amelyben felhívja a figyelmet arra, hogy az Istent megláthatod 

a könyvjelzőben is. Megláthatod az atomfizikában, az elektron mozgásában, a 

csillagrendszerek távolságában, a virágok színében, a szél susogásában, és az 

emberek erkölcsiségében is. 

Mindenben találkozhatsz az Istennel, mert minden Belőle forrásozik! De 

mégsem egyenlő Vele, mert ennél felfoghatatlanul több. Nem mondható az, 

hogy a teremtett világ egyenlő az Istennel! Isten már akkor is volt, amikor a 

teremtett világ még nem volt. Végül is ki tudja, hogy hány világmindenség 

létezik? Mi akadályozná meg az Istent abban, hogy ha egy világmindenséget tud 

teremteni, akkor ne teremtene akár kettőt, vagy akár ezret is? Nem véletlenül 

állítja a jelenlegi tudomány azt, hogy a különböző világegyetemek, különböző 

dimenziókban egymásba vannak ágyazódva. A legújabb kutatási eredmények 

alapján arról tudhatunk (amit sose gondoltunk volna), hogy a világegyetemünk 

tizenegy dimenziós. E közben mi már a negyedik dimenziónál is megakadunk, 

hogy mi lehet az? Mégis matematikailag ez van kikövetkeztetve, hiszen 

másképp nem állna össze a világ. 

Az Isten, mint teljesség, összehasonlíthatatlanul több annál, mint hogy 

belegondolja az ember egy hústestbe és elnevezze Jézusnak. Azt tudjuk, hogy a 

Tőle eltávozott gyermekeit visszavárja. Azt is tudjuk, hogy nemcsak visszavárja, 

hanem mindent megtesz azért, hogy azok vissza is találjanak. Miképp lehet ezt 

megoldani? Úgy, hogy el kell menni hozzájuk. Találkozni kell velük abban a 

létformában, amelyben léteznek. De ebbe a kötött anyagi létformába a kötetlen 

Isten belépni képtelen. Mit lehet akkor tenni? Ki az, aki Jézusban testet öltött a 

Földön? 
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Korábban arról volt szó, hogy lehet e különbséget tenni az ember 

kimondott gondolata, szava vagy lelkülete között? Erre helyesen azt mondtátok, 

hogy nem. De az embernek akkor is van szava, lelkülete, gondolata. Ez a szó 

önálló életre képes kelni. Képes?  

H: A gondolatnak teremtő ereje van! 

 -Az Isten szava, amely egyenlő az Istennel, az Igében, mint értelmes 

mondanivalóban öltött testet. Az Isten Igéje, a kimondott szava a lélek által 

Máriában fogant meg. Ez, mint az Isten megnyilvánult szava, Jézusban hordozza 

az Isten lelkületét. Jézus nem az Isten teljessége, hanem az Isten szava, amely 

azonos Önmagával az Istennel. Így tudjuk valamiképp az Isten lényegét 

megérteni. 

 H: Miért kellett Jézusnak felkészülnie? 

 -Amikor az Isten Igéje testet ölt a Földön, akkor ennek célja van! Az a 

célja, hogy elmondja azt a tanítást, amelyben be tudja mutatni végre a valóságos 

Istent. Nem csak szavakban, hanem cselekedeteiben és gondolkodásában is. Mi 

szükséges ahhoz, hogy ez hiteles legyen a számunkra is, és azoknak a számára 

is, akik az Ószövetségben gondolkodtak? Mit kellett ehhez Jézusnak tennie? 

 Bizony nemcsak azt, hogy felvegye az emberi formát, hanem azt is, hogy 

belesimuljon az anyagtesti létbe. Ezzel szeretném kihangsúlyozni, hogy nem az 

emberi, hanem az anyagtesti létbe kellett beleilleszkednie. 

 Testvérek! Ha egyszer itt Magyarországon, Budapesten megjelenne valaki 

a semmiből, és elkezdene mindenkit tanítani egy egészen új 

gondolkodásformára, vajon el tudnánk e fogadni? A természetünk alapján 

biztosan állíthatom, bizony nem! Ma nagyon sokan gondolkodnak az UFO-k és 

különböző ismeretlen világok lényeiben. De vajon mi történne, ha egy 

jóindulatú, hatkezű, nyolclábú, csillogó pikkelyekkel borított lény elkezdené 

tanítani örök igazságokra az embert? Vajon hiteles lenne és elfogadnánk e? 

 Nem! Nem, mert képtelen megküzdeni az ember Jézus nélkül a saját 

természetével. Bizony idegen jövevény fog maradni akkor is, ha azt tanítja, hogy 

ő mindenkit szeret. Ha azt tanítja, hogy aki őt szereti, azt szeretni fogja az ő 

atyja is. Mi több, hozzánk jön és lakást vesz nálunk. 

 Valójában ezért volt szükséges, hogy az Isten Fia belesimuljon az 

anyagtest világába. Annak viszont, aki testbe születik szükségszerűen végig kell, 

mennie egy fizikai, biológiai, kémiai és értelmi folyamaton. Vajon Jézus 

megélhette volna e magát hat hónapos korában Messiásnak? 

 Látható, hogy ez, Izrael számára teljesen természetellenes lett volna. Mi 

több a Messiásban egy olyan természetes embert vártak, akit királyként az Isten 

ken majd fel Messiásnak. 

 Az apokrif evangéliumok olyan eseményeket is leírnak Jézusról, amelyek 

nem simulnak bele a természetes emberi létbe. Pedig Jézusnak is el kellett 

értelmileg jutni arra a szintre, amelyben a test, mint korlát, nem más, mint egy 

keret. 
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 A született zsenik, mint például Mozart, már öt éves korában nem csak 

zongorázott, hanem zongoradarabokat írt. Minden zseniben már gyerekkorában 

kiütköznek azok a képességek, amelyek által híressé lettek. Pedig ezek csak 

teremtett emberek, és lám mégis rendkívüliek. 

 Mi példálódzni szoktunk a tizenkét éves Jézus történetével, amikor 

szemrehányást tesz a szüleinek, hogy miért keresték Őt, mintha az, hogy három 

napra eltűnik, valami rendkívüli esemény lett volna. Pedig ez a történet is csak 

azt jelzi, hogy Jézus is hasonlóképp viselkedett gyerekkorában, mint egy zseni. 

Ezzel azt is tudatosítani szeretném, hogy Jézust később sem lehetett az ács 

szakmába belekényszeríteni, hogy harmincéves koráig ebben tevékenykedjen. 

Lehetetlen, hogy ez alatt az idő alatt ne az Istennel, az Atyával, az Atya 

akaratával foglalkozzon, hanem egy ácsnak való munkával. 

 Izraelben megszokott volt, hogy harmincéves kora előtt egy rabbi nem 

állhatott a nyilvánosság elé. Ez azt is jelenti, hogy tudomásul kellett vennie 

azokat a hagyományokat, melyeket Neki is be kellett kalkulálni az életébe, 

különben nem álltak volna szóba Vele. Nem figyeltek volna Rá. Jézus sem 

léphette át azokat a kereteket, amelyekbe bele akart simulni, tehát azokhoz a 

szokásokhoz, körülményekhez igazodni, amelyek a lényeget nem érintették. 

Ezáltal érthetjük meg azt, hogy Jézus életében mi volt a jelentősége annak a 

harminc évnek, amit a nyilvánosság elé való lépéséig le kellett élnie. 

 

 Most beszéljünk arról, hogy az emberi test mennyiben tudja befolyásolni 

Jézust akkor, mikor a Getszemáni kertben ’a verejtéke, mint megannyi vércsepp 

hullott le a földre’. Vajon Jézusnak küzdenie kellett e, hogy azt a feladatot, amit 

az Atya rábízott teljesítse? 

 Ennek megválaszolásához tudnunk kell azt, hogy amikor a negyven napot 

követően megkísértette a sátán, Jézus nem döntött, hanem válaszolt. Igen, 

mert Jézus már döntött. Ennek ellenére még Őt is állandóan kísérte a kísértő. 

Egészen más kérdés az, amikor bennünket, embereket kísért az ördög, és 

egészen más, ha a saját ’birodalmában’ a testet öltött Istent. A kérdés az, hogy 

miért kísértette továbbra is Jézust az ördög, miután a pusztai tartózkodás végén 

egyértelmű választ kap a kérdésére, hogy: ne kísértsd Uradat, Istenedet (Mt. 

4;7,). Igen, mert ebből a válaszból teljesen kiviláglik az, hogy Jézus önmagára 

gondolt. Önmagára gondolt, mert pontosan tudta, hogy honnan jött, és hová 

tart!  
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2011.04.07.  

A SZERETETRŐL! MIKOR SZERETED az ISTENT? 
 

 Kedves Testvérek! Mit akar az Isten az embernek? Mi az a többlet, amit 

Jézus az első két főparanccsal kapcsolatban az új parancsában fogalmaz meg? 

 Az, amit János evangéliumának 15;12,-ik fejezetében mond, hogy úgy 

szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!  

 Mi ebben az, ami többletként jelentkezik? Nyilván valami jelentős 

tartalom lehet, hiszen ha elég lett volna a ’régi’, akkor nem hozott volna új 

parancsot. 

 H: Bemutatta Jézus, hogy hogyan szeressünk! 

 - Hogyan mutatta be? 

H: Jézus az életét adta a barátaiért!  

-Igen, Jézus így mutatta be azt, hogy hogyan kell áldozattá válni. Ugyanis 

a tízparancsolatban ez nincs benne, pedig a szeretet annyit jelent, hogy 

áldozatot kell vállalni. Amikor valaki odaadja magát az Istennek, azt úgyis 

érthetjük, hogy odaáldozta magát az Istennek. Valójában hátat fordított a régi 

önmagának, és ezzel azt a régi önmagát áldozta fel, amelynek hátat fordított, 

hogy újjá tudja teremteni őt az Isten. 

 Jézus egy új parancsot fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy ne 

akárhogyan szeressünk! Ne úgy szeressünk, hogy reggeltől estig kötött imákkal 

nyugtatjuk meg a lelkiismeretünket, mert ettől nem leszünk Istent szeretők! 

Jézus bemutatta a legnagyobb szeretet oldaláról az áldozathozatal mértékét is. 

Azt, hogy az életünket is oda kell tudnunk adni szeretetből. És ez az, ami a 

legnehezebb! Pedig egyetlen normálisnak mondható édesanya sem gondolkodik 

akkor, amikor fel kell áldoznia az életét a kisgyermekéért. 

 Ha nem ismerjük meg Jézust, akkor a szeretetünket nem tudjuk, abba az 

irányba beállítani, amelyben nincs nagyobb szeretet, mint amit Jézus kínál. E 

nélkül nem is leszünk képesek szeretetből feláldozni az életünket. 

 Ez az a többlet, amivel Jézus egyrészt egybevonja a két parancsolatot, 

másrészt egy olyan hatalmas többletet kínál az Isten és emberszeretet területén, 

amely az áldozathozatalban realizálódik. És erről eddig nem beszéltek! 

 Ez az, ami segít túllépni a megszokott és beidegződött elgondolásokon. 

 H: Az embert szeretés hogyan nyilvánul meg úgy a gyakorlatban, hogy 

áldozattá is tudjunk válni, hogy hajlandók legyünk rá? 

 -A gyakorlatban való szeretés a legnehezebb! Ezért szükséges a 

folyamatos tanulás. Ehhez kell nagyon ismerni az evangéliumokat. 

 H: Jézus is csak alapelveket tud adni a senkinek nem ártás, a mindenkinek 

megbocsátás és a lehetőség szerinti segítés területén. 

 - Ennek megvalósítására való a reggeli ima. A hétköznapi gyakorlatban 

azért árnyaltabban fogalmazódik meg az, hogy, hogyan is szeressek? Az első 

kérdés az, hogy minden emberért kell e odaáldozni az életünket? Netán a 

szomszédomért? A páromért? A munkatársamért? 
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 H: A testvérünkért!  

 -Ezért hívtam fel a figyelmeteket az evangéliumok pontos és beható 

ismeretére, mert Jézus nagyon pontosan fogalmaz. Azt mondja: nincs nagyobb 

szeretet annál, mint amikor BARÁTAIÉRT áldozza valaki az életét! Kiket 

nevez Jézus a barátainak? 

 H: A TANÍTVÁNYAIT! 

 -Mire tanítja Jézus a tanítványait a szeretet vonatkozásában? Arra, hogy: 

úgy szeressétek egymást! Nem azt mondta, hogy mindenkit. Nem azt mondta, 

hogy az Istent nem szeretőket. 

 Ebben a kérdésben az téveszti meg a leginkább az embereket, amit Jézus 

az utolsó ítélet vonatkozásában a Máté 25-ös fejezetben tanít. Ez az a rész, 

amiből mindenki azt érti, hogy mindenkit, akit megetettél, megitattál, felruháztál 

az úgy tartozik Jézushoz, hogy azzal Jézusnak tetted mindazt. Pedig a pontos 

szöveg úgy hangzik, hogy: Ámen mondom nektek, hogy amit eggyel a 

LEGKISSEBB TESTVÉREIM KÖZÜL TETTETEK azt Velem tettétek. 

 Kiket hívott Jézus a testvéreinek? 

 H: A feltámadása után a tanítványait. 

 -Igen, hiszen kinek lenne Jézus másnak a testvére, mint a tanítványainak, 

ha azt tanítja a Hang által, hogy a szeretet körén kívül nem is létezik! Itt 

mindenkit az vezet félre, hogy az ember mindenkiről jót gondol, és hogy 

mindenkiben Jézus él.  

 A kérdés az, hogy a Jézus által való testvéreidet ugyanazzal a bizalommal, 

ugyanazzal a lelkülettel tudod e szeretni, mint a világi gondolkodású 

munkatársadat? 

 H: Aki Jézusban nem testvérem, azt másképp szeretem. 

 -A lényeg mindenképpen az, hogy Jézus a tanítványainak mondja azt, 

hogy ’úgy szeressétek egymást’... Ehhez azt is hozzáteszi, hogy ’arról fog 

benneteket megismerni a világ, hogy szeretitek egymást’. 

 Ez a szeretet az e világ számára ismeretlen!  
 Testvérek! Nemrég azt kérdeztem tőletek, hogy Jézus mindenkiért 

odaáldozta-e az életét? 

 H: Valóban mondja Jézus (Lk. 22;20,), szövetség az én véremben, melyet 

értetek kiontok. De azt is mondja, ha felemeltetek a földről, akkor mindenkit 

magamhoz vonzok. 

 -Igen, erre azt válaszolom, hogy attól függ, hogy ezeket az igerészeket 

hogyan értelmezem. Rövid távon, vagy hosszú távon. Ha rövid távon vizsgálom 

Jézus életáldozatát, akkor azt látom, hogy a tanítványaiért áldozta az életét, 

mivel csak a tanítványaira mondta azt, hogy barátaim, mert csak ők voltak 

befogadók az Igére. Azok, akikre rábízta az Igéjét, hogy menjetek és tegyetek 

tanúságot, és ezzel tegyetek tanítvánnyá minden nemzetet. Jézus egyedül csak a 

tanítványaira tudta bízni önmagát és senki másra! 

H: A tanítványain keresztül fognak hallani Róla. 
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-Igen, de ez már hosszú távon és áttételes módon igaz, hogy akik majd a 

jövőben általuk megtérnek, azok is megláthatják, hogy értük is feláldozta az 

életét. De az adott pillanatban csak azokért tehette, akik a tanítványai voltak. 

Aki még nem hitt Benne, azért nem tehette. Ebből kifolyólag rövid távon csak a 

tanítványaiért (barátaiért), nagyon hosszú távon pedig mindenkiért adta az életét. 

Nekünk, tanítványoknak nem akárhogy kell szeretnünk egymást. Nekünk 

úgy kell szeretnünk egymást, hogy lássa a világ, hogy mi szeretjük egymást! De 

tudjuk e, hogy a szeretetnek mik a feltételei egy Jézusi közösségben? Mi tesz 

Jézusivá egy közösséget? 

H: Három feltételnek kell megfelelnünk. 

-Igen, még a feltételek is pontosan meg vannak fogalmazva. Így az 

egymást szeretésnek az alapjai le vannak rakva!  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A farizeusok példátlannak tartották, hogy Jézus minden törvényüket 

felrúgja. Ezért nem volt véletlen, hogy mint az Isten törvényét megszegőt meg 

akarták ölni. A farizeusok, az írástudók és a főpapok szeme előtt Izrael egysége 

lebegett. Kajafás is azt kérdezi, hogy mi lesz ezzel a nemzettel, ha ennek az 

embernek hisznek. Mi lesz velük, ha szeretni fogják az ellenségüket, a rómaiakat 

vagy a görögöket? Hová lesz a nemzet? 

Számukra a közösség, a nemzet egysége volt a cél! Óriási csapdája ez az 

ördögnek, amely a mai napig mindenek feletti alapkérdésként tartja napirenden 

azt, hogy az egyházak tagjainak az egysége a cél. 

Jézusnál nem így volt! Jézus nem a közösségét féltette. Jézus azt is 

elviselte, hogy a közösségében ott van az a Júdás, akiről pontosan tudta, hogy 

elárulja, kiszolgáltatja. Valószínűleg az sem zavarta volna, ha Júdás szétveri a 

közösségét, mert ha egy közösséget szét lehet verni, akkor jobb, ha megtörténik. 

Igen, mert nem Jézusnak, hanem mindenkinek önmagát kell az Istenben 

megtartani. Ez a hűség. 

Ugyanezt a Hang így fogalmazza: az Istenre nekünk kell vigyázni! Ezért 

amíg a közösség fennmaradása, fenntartása nem cél addig bárkit szívesen látunk 

mi is a közösségünkben. Addig meghallgatjuk még a nem tetsző véleményeket 

is. 

Hosszú távon előbb-utóbb úgyis el fog maradni az, aki nem találja meg az 

adott közösségben a szíve szándéka szerinti tanítást.  
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