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2012. X. 25., CS  

Kérdések  

 
Mit jelent: Én és az Atya egy vagyunk?  
Egy Lélek mind a kettő!  
És az: az Atya nagyobb Nálam?  
Jézus az Atya megnyilvánulása itt a Földön: az Ige, aki az emberért mondatott ki.  
  
Szellem: a láthatatlan létezés teljessége.  
Szellemiségében létezik: szellemi tevékenységet végez, gondolkodik.  
Jézus testben volt jelen, mikor ezeket mondta, az Atya pedig szellemében volt jelen.  
  
Ha párbeszédimát folytatok Istennel, egy vagyok Vele! Erkölcsi területen lehetek Vele egy.  
Beleemelem magamat Isten Lelkébe. Ha Benne vagyok, nem is tudok mást tenni, mint hogy 
egy legyek Vele!  
  
Mikor az Atya kimondta: legyen!, ez a szó Jézus!  
  
Ha Isten: az Atya és Jézus és ezért a Lélek is lakást vesz nálam, akkor egy vagyok-e az Istennel?  
Igen, de nem vagyok azonos Vele! Ez jelenti a lelki békét.  

János evangéliuma (3,10-15)  

 
Jn 3,10: Mit is kérdez tőle Jézus? Te Izrael tanítómestere vagy és nem ismered Istent? És nem! 
„Senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú. És senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya és akinek az Atya 
ki akarja nyilatkoztatni.” Ha ismerte volna az Istent, fölismerte volna Jézusban.  
  
Jn 3,11: az Atya nevében is beszél, azért használ többes számot.  
Mit tud? Milyen az Isten és hogyan juthatunk el Hozzá. „Mindent átadott Nekem az Atya.”, 
„Tudtotokra adtam mindent.” Az Atya tanúskodik Jézus mellett.  
  
Jn 3,12: Mi a földi dolog? A tanítása! Hogy itt lent a Földön mit kell tennünk. A földi embernek 
beszél a földi teendőiről.  
Mik az égi dolgok? Amikor a mennyek országáról beszél, az Atyáról. Vagy amikor Önmagáról 
szól.  
  
Jn 3,13: Jézus előtt senki sem üdvözült. Ahonnan Ő jött, onnan senki más és nem is ment oda 
senki.  
Jézus az Üdvözítő, tehát mielőtt eljött volna, senki sem üdvözült. Ehhez újjá kell születni, Isten 
Lelkének újjá kell az illetőt szülnie. Üdvösség: Isten látására jutni, megszabadulni a saját 
szellemi sötétségemtől. Az Ige másik fele: az Ég leszállt a Földre!  
  
Jn 3,14: a kereszthaláláról beszél Jézus.  
  
Jn 3,15: Mit jelent: hívő lesz Benne? Ráteszem az életemet Jézusra! Vagyis tanítvánnyá válok! 
Hiszen Jézus azért jött, hogy tanítson.  
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Világkorszakra szóló élet: egy világkorszakra Istenben fog létezni a lélek.  

Házi feladat előző keddről  

  
A felelősségről volt szó, néhány idézettel kapcsolatban kérdésekre kell válaszolni. (H: Hang)  
 
H 1/9 Miről tehet az ember? Miről nem?  
Amiben képes a szándékát kifejteni, tehát amit okozott, pontosabban: okozni akart.  
  
H 1/44 Mi a saját méretem?  
Nem szabják méretre a felelősséget: mindenkinek saját felelőssége van. A „méretre szabás” 
nem jó megfogalmazás szerintem! A különböző embereknek eltér a felelőssége, minőségben 
is, mert más személyre és tárgyra vonatkozik (más felel másért).  
  
H 1/55 Miért ment a tudatlanság, ha a bűn a tudatlanságból ered?  
Sokmindentől fölment: az erkölcsi alapvetéstől, ami az ember szívébe van írva, nem menthet 
föl (amit akarok, hogy a másik tegyen velem, csak azt teszem vele). Legföljebb 
részletkérdésekben: pl. valamit nem vett figyelembe az illető, mert nem vette észre, nem vett 
róla tudomást, félreértette a helyzetet stb.  
  
H 1/68 Milyen a normális emberi élet?  
Csak a tanítványi lét lehet ilyen! Erkölcsi téren kell „normálisnak” lenni!  
  

2012. X. 30., K  

Megbeszéljük a házi feladatot  

  
Felelősség: a megnyilvánulásaim következményeinek terhe  - Jézus oldaláról.  
Világi embernek: ha nem teszem meg, amiért felelek, akkor megbüntetnek a feletteseim, a 
hatalom  
   
A pokol rendje: nekem van igazam!  
Az irgalom rendje: nem szükséges, hogy igazam legyen, hanem, hogy szeressek!  
  
Ahhoz, hogy a másik számára is eljöjjön az Isten Országa, nem nekem kell akarnom, hanem 
neki. Nem tehetem helyette.  
Jézus világában mindenki csak önmagáért felel!  
  
Hogyan fogalmazódik meg a felelősség az evangéliumokban? Az ítélet szóban van benne!  
  
Mit mond Jézus az ítéletről? HF kikeresni.  
  
A bűn következménye a lelkiismeret-furdalás és a bűnbánat, mert rájön, hogy felelős a 
tetteiért, mert fél az ítélettől. Mindig tudtunk volna jobban tenni, csak Jézus választott mindig 
a legjobb módon, amit nem kellett megváltoztatni. Erre mit mond Jézus: „Ne félj, csak higgy!”  
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Aki nem hisz, már ítélet alá esett, aki pedig hitt, nem hal meg, hanem már átment a halálból az 
életre.  
  
„Az Ige, amit szólottam, az ítél majd meg”: azért válik külön Jézus személye és az Ige, mert azt 
akarja hangsúlyozni, hogy Ő tanítani jött le a Földre, itt pedig a halál utáni ítéletről van szó. A 
Tanító nem ítél, de amit itthagy, azt azért adja, hogy fogadjuk be. Ha nem fogadom be az Igét, 
önmagamat ítélem el. Az Ige szembesít önmagammal. Az Isten ítélet: Előtte elválik a jó és a 
rossz. A tanítvány gyermeki lelkülettel van Isten iránt, és föl sem merül benne az ítélet.  
  
Az ítélettől való szorongás a halálfélelem gyökere. Aki fél a haláltól, nem hiszi el, hogy „aki 
Bennem hisz, nem lát halált a világkorszakra”.   
  
Ha arra törekszem, hogy eggyé váljam az Igével, akkor megítél-e? Nem, mert Önmagát nem 
ítéli, föl sem vetődik, mert nem kívülről ítél meg, hanem belülről boldogít.  
  
Mi akkor a tanítvány számára a felelősség?  
Az Istent szeretőnek minden a javára válik.  
Ha bűnt követek el, az is a javamra válik, mert rálátok és megbánom. Rálátok, mert 
lelkiismeret-furdalásom van.  
  
Az ősbűn egyik oldala a felelősség-áthárítás.  
  

Idézetek a Szeretet-könyvből  

  
H 1/9 Miről nem tehet az ember? Ami nem belőle indul ki. Amit nem én szándékolok.  
  
Mindenkinek szenvednie kell, aki fejlődni akar.  
  
Hang: Erkölcsi felelőssége mindenkinek addig ér, mint tudati szintje: nem igaz, például, ha 
valaki leissza magát, nagyon lemegy a tudati szintje, de nagyon is felel ezért.  
  
Tudati szint: értelmi képesség. Nem jár mindig együtt az erkölcsi szinttel. Vannak nagyon okos, 
de erkölcstelen emberek és szerény képességű, de erkölcsös emberek. Az erkölcsnek a szív 
szándéka a meghatározója. A tudati szintnél az ész használata a döntő.  
  
Lehet-e egy tanítvány elmebeteg? Nem, mert ezek megszállott emberek! Ez egy szellemi 
betegségnek a kivetülése.   
  

2012. XI. 6., K  
  
A kérdésem: Ez az én vérem, amely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára: ezt a 
másik idézettel összefüggésben látom: és Én, ha fölemeltetem e földről, mindeneket 
magamhoz vonzok. Tehát sokan azért hittek Jézusban, mert a földi élete árán is kitartott 
Önmaga, a tanítása, az Igéje mellett, ezért ölték meg. Akik pedig hittek benne, üdvözülnek, és 
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előtte megbánják bűneiket. Ezeket megbocsájtja nekik az Atya. Így ontatik Jézus vére a bűnök 
bocsánatára. (Ez az én látásmódom.)  
  
Margitka: Ak. (Angyalkönyv) 100. o.: három teremtett, három teremtő világ, középen a híd és 
az nem a tudat - akkor mi? Ak: a vágy nem híd, csak a hit a híd - ez a válasz a kérdésre. Istent 
nem tudni kell, hanem hinni.  
  
Ő az én képemre teremtett téged: hasonló ahhoz, mint hogy nincs szám, csak rajtad keresztül 
tudok beszélni. Az őrangyal csak az emberen keresztül tud megnyilvánulni.  
  
János: az Ak. más angyalképet mutat, mint a Hang. Itt nem arról van szó, hogy külön vannak az 
angyalok egymástól és az emberektől, mint a földi emberek, hanem egészen más van: nem a 
különbség a lényeg, hanem az azonosság és az egység. Erre utal: te az én sűrített másom vagy, 
ne csúfíts el stb. Lényegükben, lelkületüket tekintve egyek az angyalok az Atyával és 
egymással!  
  
A Földön közösségben lehet csak Jézust tanulni, mert nem látunk rá magunkra és állandóan 
kontrollra van szükségünk. Nem azt jelenti, hogy lehülyézzük a másikat, hogy kritizáljuk, mert a 
kritika lényege, hogy valami vagy valaki nem jó. Mi azt mondjuk, hogy nem így látom, hanem 
amúgy.  
  
Eddig úgy tudtuk, hogy engem teremtett az Isten. Most már az a kérdés, hogy engem vagy 
minket teremtett? Az önzés az énből fakad, a mi pedig ezért az önszeretet, az Isten világa! 
Máshogyan kell fölfogni a Hang szavát, hogy téged egyetlenjeként szeret az Isten. Amiatt, hogy 
az angyal képére teremtett az Isten, valahol az angyal is én vagyok. Egyesülök az angyallal, ha 
véget ért földi hídszerepem. Ez nem összeolvadás, hanem látás kérdése.  
  
Hogyan hozható ez össze Jézus szavával: olyanok lesztek, mint az angyalok az égben? 
Megnyilvánulásban különbözőek, lényegileg egyek: Istenhez tartoznak!  
  
Az angyal nem mondja, hogy azért jöttünk le a földre, mert rosszak voltunk és itt kell 
megjavulnunk. A feladatunk, hogy átszellemiesítsük az anyagot! Ak.: Ádámot el kell 
engednetek!  
  
Azért az önkéntes tett a legnagyobb, mert nincs rá magyarázat!  
  
Mit csinál az őrangyal, ha rosszat teszek? Figyelmeztet, ha figyelek rá, ha nyitott vagyok feléje.  
  
Válasz a kérdésemre: itt a bűnön van a hangsúly a kérdésben, de nem úgy, hogy Jézus fölvitte 
az összes bűnünket a keresztre. János nem mondja el ezt a fejezetet a kenyértörésről az utolsó 
vacsoráról, a szinoptikusok pedig igen, de a Jn 6-ban az egész fejezet erről szól. Amikor 
megszaporítja a kenyeret, akkor is az Ő testét eszik! Ugyanazt teszi Jézus a 
kenyérszaporításnál, mint az utolsó vacsorán: megáldja és megtöri a kenyeret és odaadja 
nekik! „Én vagyok az égből alászállott élő kenyér!” Mi ez? Jézus tanítása! Feri bácsi azt 
mondta, szét kell rágnunk az Igét.   
  
Lukács sem említi a bűnök megbocsájtását.  
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Mit jelent: értetek adom a testemet és véremet? A tanítványaiért.  
Miért ontja Jézus a tanítványaiért a vérét? „Nincsen nagyobb szeretet annál, mint annak, aki 
életét adja barátaiért.” Bemutatja a szeretet áldozatvállalásának a mértékét: így szereti őket 
az Isten, még az életét is odaadja értük.  
Ha nem tenné Jézus, nem lenne hiteles sem Ő, sem a tanítása. A kereszthalálával az 
áldozatvállalás mértékére tanít. Arra tanít: nincsen halál! Enélkül ezt nem tudná igazolni! És 
végül: azt tanítja, hogy Ő az Isten! Hatalmában van letenni az életét és hatalmában van 
fölvenni azt. Tehát a három dolog, amire tanít: áldozat a szeretet, nincsen halál és Jézus az 
Isten.  
  
Márk: ez a vérem, a szövetségé. Miért fontos a szövetség szó? Vérszövetséget kötöttek régen 
az emberek (ld. hét vezér). Új szövetséget hozott Jézus: a tanítás az új, hogy bennünk van az 
Isten, nem csak velünk van.   
Sokakért kiontatik: a jövőben mindenkiért, aki hisz Jézusban.   
  
Máté: itt szerepel a bűnök bocsánatára kifejezés. Jézus a megbocsájtó, nem kell külön 
kiontania ezért a vérét. Az a bűnük, hogy nem hisznek Bennem. Ezek alapján azt mondhatjuk, 
hogy Jézus ezt nem mondta, hanem csak Máté. A bűnök bocsánatára való életodaadás azt 
jelenti, hogy Jézus a keresztre vitte a bűneinket.  
  
Jézus nem a bűnbánatot helyezi a középpontba, hanem a megbocsájtást!  
  

2012. XI. 8., CS 
  
Kérdések:  
  
Mt 16,18: a kőszikla kérdése. Isten a szikla!  
  
A prófétaság lelke engedelmeskedik a prófétának: minden sugalmazás torzítást szenved a 
sugalmazás átadója és annak látásmódja által.  
  
Kérjük-e a Bölcseség Lelkét? A Hang Jakab levelére hivatkozva mondja, hogy naponta kérjük. 
De akkor vagyunk a legbölcsebbek, ha hiszünk! Hitet pedig nem lehet kérni, mondja az 
Evangélium és a Hang. Tehát bölcseséget sem lehet kérni.  
  

János evangéliuma (3,22-32) 
 

Jn 3,22-27: Jn 4,2: Jézus maga nem merített be, miért merítettek be a tanítványai? Ezt értették 
még csak abban az időben.  
Jn 3,27: adni csak Isten tud. Ak: mindent Isten ad!   
  
Jn 3,27-36: Szabó János hasonlóságot fedezett föl Bemerítő János szavai és Jézusnak 
Nikodémushoz intézett szavai között. János szerepe volt az ember számára a legnagyobb, még 
prófétai szerepet sem lehet hozzá mérni! Nagyobb volt Illésnél!  



16 
 

  
Jn 3,30: hogyan értsük: Neki növekednie kell? Az emberek előtt kell növekednie, a működési 
területének kell kiszélesednie.  
Nekem pedig kisebbednem: beteljesítette a feladatát. A szerepének, a bemerítésnek is 
kisebbednie kell.  
  
Jn 3,31: aki felülről jön, mindeneknek fölötte van: az Istenről beszél! A minden alatt az 
anyagvilágot érthetjük a benne lévő emberekkel együtt. A próféták a földből voltak és a 
földiekről szóltak.  
  
Jn 3,6-hoz: aki szellemből jött létre, szellem az: vonatkozik-e ez az újjászületettekre? Igen, 
mert Jn 17,16: nem a világból valók, mint ahogy Én sem vagyok a világból.  
  
Jn 3,32: olyan, mintha Jézus ember lenne, mert nem kellett neki látnia Isten Királyságát, hiszen 
az Ő maga!  
Jézus a valóságról tesz tanúságot: nincsen hatalma fölötte az embernek.  
  
HF: mivel magyarázható ez az egyezés?  
  

2012. XI. 13., K  
  
Mi a helyzet a Hang mondatával: akinek sokat adtam, attól sokat is követelek?  
  
Ha valaki azt gondolja, hogy ő a tövises talaj a magvető példabeszédéből, az nem tartozik 
Istenhez! Aki tanítvány, annak jó földnek kell lennie!  
  

Ítélet - folyt.  

 
A felelősségből indultunk ki. Hogyan kerül ez ide? Jézus szavai között az ítélet felel meg a 
felelősségnek. Robi szerint aki ítél, az felelős is érte.  
  
Ti istenek vagytok. Mitől lesz az ember isten? Isten az emberre bízta az ítéletet, ezért kellett 
bírákat állítani. De minden zsidó tudja, hogy egyedül az Isten ítél. Ezzel, hogy átadta nekik Isten 
az ítéletet, ezen a területen istenné tette őket. Ezért szól a 82-es zsoltár a gonosz bírók 
figyelmeztetéséről.  
  
Jézus igazolja, hogy jó, hogy az ember ítél: Mt 5,21: aki gyilkol, méltó rá, hogy ítélőszék elé 
álljon.  
És Mt 5,22: a másik zsidó itt az ember testvére, mert a szövetség alapján testvérei egymásnak. 
(A négerek, cigányok, néhol a magyarok is testvérnek szólítják egymást.) A zsidók az ősökre 
hivatkoznak: mi Ábrahám ivadékai vagyunk, akivel Isten szövetséget kötött. A vers a 
haragtartás ellen szól: az ilyen emberben a gyűlölet lakik, és nem bocsájt meg, pedig Jézus erre 
kér. A megbocsájtás az üdvözülés egyik feltétele. Aki haragot tart, az ördöghöz tartozik. Aki az 
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ördöghöz tartozik, ítéletet érdemel. Mi ez az ítélet? Vállalnia kell a tetteiért a felelősséget! Aki 
haragot tart testvérével, felel érte!  
  
Aki megbocsájtó, az felel-e érte? Nem, mert aki hisz Bennem, nem kerül ítéletre! Miért? Mert 
Istent hordozza magában! És Istent vajon ki vonhatná felelősségre?  
  
Abban élhet Isten, aki hallgatja és megteszi az Ő akaratát. Nem arról van szó, hogy cselekednie 
kell, egy külső kényszer hatására, hanem belső meggyőződésből, indíttatásból.  
  
Nem észből, szívből kell megbocsájtani. Aki megbocsájt, annak nincsen felelőssége, mert Isten 
él benne.  
  
Mt 7,1-3: az előbb volt szó róla, hogy Jézus helybenhagyja, hogy az ember ítéljen. Itt nem a 
bírósági ítéletről van szó. Ez is egy lelkületről szól, vannak olyan emberek, akik állandóan 
bírálják a másikat. Tehát erkölcsi ítéletet mond az ilyen a másikról. Ne vegyük át a bíró 
szerepét! Azzal, hogy elítélek mást, magamról állítok ki bizonyítványt. Itt azért nem az Igéről 
szól Jézus, hogy az Ige ítél, mert mást akar mondani. Nem a tisztaság számít, hanem, hogy 
Jézus mennyire tud élni bennem. Jézus maga a tisztaság: a világ fejedelmének nincsen Bennem 
semmije. Ettől, a bűntől lenne tisztátalan az ember. Jézust nem zavarta, hogy valakit 
tisztátalannak tartanak mások.  
  
Mt 10,15: van az ítéletnek napja, az utolsó ítélet.  
 

2012. XI. 15., CS  
  
Hol jelenik meg az ítélkezés a hétköznapjaimban? Ha büntetni akarjuk a másikat.  
Mindenképpen erkölcsi ítéletet kell mondani a dolgokról, állást kell foglalnunk, másképp nem 
lehetünk okosak és óvatosak. Jézus a bírói ítéletről beszél. Bizonyos emberek felhatalmazást 
kaptak a bírói szerepre és így nem szabad ítélnünk! Felhatalmazás nélkül nem szabad bírói 
ítéletet hozni.  
Tehát, ha azt fogalmazom meg, hogy ki mit érdemel, az nem jézusi, nem pedig az, hogy ki 
milyen. Nem hozhatok büntetést.  
  
Jogosan, a vallási jog szerint jogosan ítélték-e halálra Jézust?  
  
Lehet-e egy tanítvány döntőbíró az igazságügyben? Az irgalom rendjéből nem lehet bemenni 
az igazság rendjébe.  
  
Jézus sem ítéli el a házasságtörő asszonyt: nem bünteti meg. Ne ítélj: ne büntess!  
  
Feri kérdése:  
  
Azért nem segítek a rászorulóknak, mert arra szorulnak rá, hogy fölismerjék, hogy kérniük kell! 
(Ha miután megmondtad nekik, hogy kérjenek tőled. - Jézus válasza)  
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1. Mi ez a sok katolikus szó, katolikusok vagyunk-e? Mit keres a gyakorlatunkban, ha egy külső 
szemlélő katolikus vonásokat lát meg bennünk?  
  
Mi eltávolodtunk az egyháztól, az alapító katolikus pap volt. Az eredeti katolikus formát a 
megváltoztatott, szabad, új tartalommal megtöltve folyton változtatjuk.  
  
A Hangban alapvetően Jézus szólalt meg. Miért katolikus papnak hívta el Jézus Feri bácsit?  
  
A Hangban szerepel, hogy a reformátusok nyitottabbak a gondolkodásra, míg a katolikusok 
dogmatikusabbak.  
  
A szőlősgazdáról szóló példabeszédben (sok elsőből lesz utolsó), említi Jézus, hogy van 
küldetése a főpapokhoz, főemberekhez. Ahhoz, hogy Izrael népét meg tudja szólítani, a 
vezetőket kell meggyőznie.  
  
Ha a reformátusok nyitottabbak a katolikusoknál, akkor a katolikus egyházban van a 
legnagyobb szükség a gondolkodásátalakításra! Ezért hívta el oda Jézus Feri bácsit. János 
meggyőződése, hogy a Hang a katolikus egyháznak szólalt meg, és nem nekünk! Mária 
meggyógyította Feri bácsi lábát egy pillanat alatt. Ezt sem hitték el! A Hang még a Bokornál is 
kudarcot vallott! Gyurka bácsinak nem tetszett a Hang. Ezért végül is azokat szólította meg, 
akik senkinek sem kellettek: néhány, Jézusra nyitott hétköznapi embert szólított meg. De 
ahhoz, hogy ez kiderüljön, el kellett Jézusnak hívnia Feri bácsit katolikus papnak.  
  
Tehát Jézus azt mondja ezzel, hogy vallásokon keresztül nem lehet Őt megismerni. 
Szertartásokon keresztül nem lehet Hozzá eljutni.  
  
Jézus tudomásul veszi, hogy az embernek szüksége van szertartásokra, amelyek valójában a 
tartalmat hordozó keretek. Nekünk nem a keret a fontos, hanem, hogy meg tudjuk-e tölteni 
egyénileg olyan tartalommal, amivel kifejezzük Jézushoz való tartozásunkat.  
  
2. Mit jelent, milyen tartalommal bír az áldozás?  
  
Három dolgot kért Jézus: alakítsuk át a gondolkodásunkat, bocsássunk meg a másiknak és 
emlékezzünk meg az utolsó vacsoráról. A kenyérben és borban Jézus már akkor is benne van, 
mielőtt elmondjuk a szavakat, amiket Ő mondott. És akkor Ő belém költözik testében és 
vérében. Ez annak leképezése, ahogyan én befogadtam Őt, elfogadom és tanulom a tanítását, 
elfogadom Őt Uramnak és Megszabadítómnak.  
  
Arra törekszünk, hogy Jézus eredeti szándéka szerint vegyük az áldozást. Sokáig titoknak 
gondoltuk, a Hangban is így szerepel, de nektek adatott tudni a Mennyek Országa titkait. Jézus 
megmondja, hogy Ő az Égből alászállott élő kenyér, a szellem tápláléka. Az utolsó vacsorán a 
test táplálékát mondja a saját testének. Miért a kenyeret választotta? Ez a pászkaünnepen 
történt, ahol minden zsidó családnál megtörték a kenyeret. A vér az élet hordozója minden 
kultúrában. Arra kér Jézus, hogy Róla emlékezzenek meg ezen az ünnepen. Attól áldott az a 
kenyér, hogy az Ő emlékére, nem a pászka emlékére fogyasztjuk. Jézus áldását hordozza az a 
kenyér, amit az Ő szabadítására emlékezve fogyasztunk.  
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A bor: az Angyalkönyv szerint úgy hordozza a lélek a szellemet, mint a bor a mámort: akkor 
leszel valóban tanítvány, ha lelkeddel belemámorosodsz az Istenbe! Mikor evés előtt 
elimádkozzuk: Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk!, akkor már benne 
van az Isten az Általa megáldott ételben.  
  
Jézus megáldja a kenyeret és megáldja a bort. A végén pedig ezt mondja: ezt cselekedjétek az 
Én emlékezetemre: ezzel már megáldott minden kenyeret és bort, amit az Ő emlékezetére 
eszünk és iszunk. El kell hinnünk, hogy áldott módon vesszük magunkhoz a kenyeret és a bort. 
Ez a mi hitünk által lehetséges többlet, hogy más módon van jelen, mint ha nem az Ő 
emlékezetére esszük. Ez tehát értünk történik.  
  

2012. XI. 22., Cs  
  
Jézus szemében nincsen értéke a családnak! Aki nem gyűlöli meg apját, anyját, , önnön lelkét, 
nem lehet a tanítványom.  
Azért jöttem, hogy szembeállítsam az apát fiával, az anyát lányával, a menyet az anyósával. 
Ellensége lesz az embernek saját háza népe.  
  

János evangéliuma (3,33 – 4,15) 

  
Mi okozza Jézus szavainak és Bemerítő János szavainak azonosságát? Az evangélista ismételte 
meg. Lehet, hogy Jézus elmondta ezeket Jánosnak, így jutott el a lejegyzőhöz. Meg akarta 
erősíteni a Nikodémussal való beszélgetés tartalmát az ismétléssel.  
  
Jn 3,2;3,27: Jézussal van az Isten, mert az Égből jött.  
Jn 3,28;1,20: nem János, hanem Jézus a Messiás.  
Jn 3,31;3,6: Isten nem testi kapcsolatból jött világra; a szellem határozza meg az embert, nem 
a teste. Nem keverhető össze a szellemvilág az anyagvilággal.  
Jn 3,32;3,11: Jézus az Égről tesz tanúságot a Földön, és nem fogadják el tanúságát.  
Jn 3,34;3,8: Isten más, mint a megtapasztalásunk. Ilyen az Isten!  
Jn 3,35;3,17: Isten Fia Isten! (A világot csak Isten tudja megtartani.)  
Jn 3,36;3,18: aki hisz, aki tanítvány, üdvözül.  
 
Honnan tudta Bemerítő János az anyja méhében, hogy kicsoda Jézus?  
János odaát az Egek Királyságában volt, de nem az Atyánál. Feladata alapján ismerte föl Jézust.  
  
Jn 4,1-9: az asszony nem reggel megy a kúthoz, mert nincsen férjnél. Nem mehet együtt a 
férjes asszonyokkal. Jézus azért jött, hogy tűzbe merítsen, nem vízbe, a tanítványai és János 
merítettek vízbe. Egy szamariai asszony nem állhat szóba egy zsidóval.  
  
Jn 4,10: Isten ajándéka: az Ige, Jézus Maga! Kegyelmi ajándék: nem érdemeink szerint kaptuk. 
Miért kaptuk Jézust? Hogy rálássunk magunkra, mert erre van szükségünk. Mi vagyunk a 
szükséget szenvedők. Élő víz: Jézus számára az Ő Igéje, a szamariainak pedig a forrásvíz. Az 
kútvíz volt.   
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Jn 4,11: nem érti a nő. Aki ilyet állít, biztosan nagyobb Jákobnál.  
  
Jn 4,12: Miért nem gondolta őrültnek Jézust? Már az is meglephette, hogy szóba állt vele. 
Jézusból sugárzott a hatalma, nem volt hétköznapi jelenség.  
  
Jn 4,13: Jézus megválaszolja a kérdést: Én másfajta vizet ajánlok neked. Az asszonynak kell ezt 
kitalálnia.   
  
Jn 4,14: Jézus a gondolkodásátalakítást és az Igéjét nyújtja az asszonynak.  
  
Jn 4,15: félreértette az asszony Jézus szavait. Az asszony nyitott Jézusra.  
  
HF: miért úgy válaszolt Jézus, hogy a férjét hívatta?  - Nem akarta, hogy úgy tűnjék, hogy ki 
akar vele kezdeni, hanem tanítani akarja őt (és a férjét).  
  

2012. XI. 27., K  
  
Álom és valóság: innen nézve a földi világ a valóság, a túlvilág a káprázat. Csak hihetjük, de 
nem tapasztaljuk, hogy az odaáti világ sokkal valóságosabb. Ki tudok lépni az álmomból, ha 
fölébredek, túl tudom rajta tenni magamat. A Földön megtapasztaltakon nem tudom túltenni 
magamat. Ha bebörtönöznek, akkor nem jutok ki onnan fölébredéssel. Az Angyalkönyvről 
beszélünk: idelent vagytok és jól érzitek magatokat - az anyagvilág ismerete magabiztosságot 
kölcsönöz. El kell jutnotok oda, hogy fent vagytok és jól érzitek magatokat. (69. o.)  
  
Lelkiismeret: Isten élete bennem. 
 
Felelősség: a megnyilvánulásaim következményeinek terhe. 
 

Ítélet - folyt 

  
Folytatjuk az ítélet szónak az evangéliumokban megtalálható előfordulásainak végigelemzését, 
mert ítélet alá esni = felelősségre vonatni:  
  
Mt 12, 5-6: 4Móz 28-29: két bárányt kellett szombaton áldozni, ami munka volt. Tehát a papok 
igenis dolgoztak szombaton, amit nem volt szabad. Erre egy farizeus azt mondhatná, hogy 
amit szabad a papnak, nem szabad azt a közembernek. Jézus mégis összehasonlítja 
tanítványait a papokkal: nagyobb van itt a templomnál! (Jézus lélekbe látott, rögtön mondta a 
választ.) Itt a tanítványságról van szó. A tanítványokat becsmérelték le, pedig ők a 
legnagyobbak, amit ember elérhet: tanítványok!  
  
Egyház nem képviselheti Istent, Jézust, mert nem képes átadni a szabadságot, hiszen csak 
keretekben tud létezni! Csak Jézus személye teheti közösséggé az embereket: ha ketten, 
hárman összejönnek az Én nevemben, ott vagyok köztük. Ahol ilyen közösség alakul, három 
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dolog jellemzi: mindig van adnivalóm (nem hallgatom el, nem tartom meg magamnak), mindig 
gazdagabban megyek, mint jöttem (tanulékony vagyok és nyitott), nem sértődünk meg 
(nincsen durci).  
  
Mt 12,7: ha pedig tudnátok: nem ismerik Istent. Nem az áldozatbemutatást akarja Isten. 
Fölborítja a többezer éves egyházi törvényt. (Ózeás 6,6)  
  
Égő áldozat-e az égő gyertya? A gyertya a világosságot jelképezi. Isten világosságát.  
  
Nem ítélnétek el az ártatlanokat: a tanítvány az ártatlan, az ítélet, hogy meg kellene tenniük, 
amit Mózes elrendelt.  
  
Mt 12,16-18: pontatlanul idézi Máté Izajást (Iz 42). Ítéletet hirdet: eredetileg törvényt hirdet. 
(A Károli-féle fordításban, ami ítéletre is vonatkozhat, vesd össze a törvénylátó napokkal). 
Eddig bírói ítéletről szólt Máté, ebben az esetben viszont nem erről van szó. Ítéletet hirdet a 
nemzeteknek: inkább a nemzetségekre gondol Máté. Milyen ítéletet? Maga a tanítás is az. 
Hogy ki üdvözül és ki nem. A törvény: az örömhír! A Valóság ítél meg.  
  

2012. XI. 29., CS 
 
Csak Jézus tanításának egészéből választhatunk ki egy-egy mondatot, azokból az elszórt 
mondatokból, amelyek összhangban vannak Jézussal, nem lehet fölépíteni a tanítását!  
  
Hang: A Szentlélek mindig az elhagyottal van. Igaz-e ez? Ha az elhagyott nem tanítvány, nem 
tud vele lenni a Szentlélek. Mert a Szentlélek a kapcsolatok Lelke, folytatja a Hang. De nem az, 
hanem az Istennel való kapcsolat Lelke, az Istentől megáldott kapcsolatok Lelke! A Szeretet 
körén belüli kapcsolatok Lelke. A Jézus által bemutatott szeretetre alapuló kapcsolatok Lelke. 
A Szellem ott fúj, ahol akar. A szeretetben fúj. A szeretetben nincsen válás, nincsen elhagyás, a 
szereteten kívül nincsen Szentlélek. Azért van a tanítvánnyal a Szentlélek, mert befogadta! 
Nem azért, mert elhagyta vagy nem hagyta el a párja. A valódi kérdés nem az, hogy kivel, 
hanem, hogy kiben van a Szentlélek.  
  
Jánosnak ma ezt mondta az őrangyala: ha Istenbe belefelejtkezel, elfelejted, hogy te vagy. Más 
a humor, a tréfa és más az öröm. Mintha a tréfa a feszültséget oldaná a lélekben, de ahol 
nincsen feszültség, nem is kell oldani.  
  

János evangéliuma (4,16-20) 

  
Jn 4,16-18: Jézus tudta, hogy nincsen férje, mégis hívatta: hogy nyilvánvalóvá váljék, milyen 
szívű az asszony, hogy bevallja-e neki, hogyan él, kivel él. Azért közösítették ki, mert nem volt 
férjnél, paráznának tartották, Jézus mégis megszólítja! Nagyon mély tanítást bont ki. Az 
asszonynak maga miatt kell tanúságot tennie, nem Jézus miatt, aki lélekbe lát. És jól vizsgázik 
az asszony! Partnere Jézusnak! Megérti a tanítását!  
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Jn 4,19: azért mondja az asszony, mert tudja: Jézus belelát a lelkébe. Ezt a tulajdonságot 
összekötötte a prófétasággal. Istenre volt nyitott az asszony.  
  
Jn 4,20: Szamariában bálványimádás is volt, nem csak az ószövetségi Istenhit. A Garizim hegyét 
említi a nő. Fontos kérdése van az asszonynak, hogy hol kell Istent imádni. A lényegre tért rá az 
asszony. Megkérdezte, melyik az a hely a kettő közül. Döntse el Jézus a kérdést. Ráadásul a 
több isten vallásháborúhoz is vezet(het)ett, és a zsidóknak ezért sem volt szabad még csak 
megérinteni is egy szamáriait.  
  
Paráznaság-e az élettársi kapcsolat? Jézus szerint nem! Élettársként is lehet Jézushoz tartozni. 
Isten előtt kötött házasság fogadalom és nem papír kérdése. A paráznaság a hűtlenséget 
jelenti! Lehet-e élettársi kapcsolatban hűtlenné válni? Szövetség-e a házasság? Istennel való 
szövetség a szentség. Szövetség-e a házasság? Szentség lehet-e az emberrel kötött szövetség? 
Nem!  
  
Mi a szövetség? Isten szövetséget kötött Ábrahámmal és Mózesen keresztül a népével is a 
Hóreb hegyén. Isten megígérte, hogy az Ő népe lesznek. Egyetértenek valamiben a 
szövetségkötésnél, egy közös célban. Megfogalmazzák, hogy ki mit ad a szövetségbe. Isten 
megmondja nekik: veletek vagyok. Izrael népe pedig elfogadja ezt és hisz Istenben. Attól válik 
paráznává a nép, mert elfordul Istentől és más istent kezd imádni. Tehát erkölcsi értelemben 
csak Isten és ember között lehet szó szövetségről!  
  
Miért köt egy férfi és egy nő házasságot? Hogy a nemi igényeiket kielégíthessék. Azért van a 
házasság, hogy törvénybe foglalják a nemi igényeket.  
  
Mit tanított Jézus a házasságról? Inkább a házasságtörésről beszélt. Miért nem kötött Jézus 
házasságot? Ő Isten, és nem ezért jött! Jézus nem akarja a házasságot, nem szabja a 
tanítványság feltételéül, de tudomásul veszi.  
  
A házasság az együttélés társadalmi kerete, nem pedig Isten ajándéka. Ahhoz, hogy jól 
érezzem magamat az életben, kell a másik. Ennek a kerete a házasság.   
  

2012. XII. 4., K  
  
Kérdés:  
  
Bizonytalan lelkiismerettel szabad-e dönteni? Mert tudjuk, hogy akárhogyan döntünk, csak a 
javunkra válhat. Meg szabad kérdőjelezni a Hang állításait, Pál megmondta: vizsgáljatok meg 
mindent. Nem arra vonatkozik ez a kijelentés, hogy jól vagy rosszul döntök, hanem a 
bölcseségre vonatkozik. A szívem békéje a legfontosabb. Nem dönthetek rosszul, de meg kell 
várnom, míg biztossá válom a döntésemben. Ha rosszul döntöttem, tanulni fogok belőle, hogy 
mire kell még figyelnem. Ez az önismeret része.   
  
Mit jelent: meghasonlani önmagával? Kifordul önmagából. Az elmebeteg hasonlik meg 
önmagával. Mi történik az ilyennel? Elfogy a reménye, elveszti az ítélőképességét. Mindenki 
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fölépíti a személyiségét, mert teremtő erőt hordoz. Megteremti önmagát. Ám magával hozza a 
természetét. A természetük ellenére akarnak viselkedni, pl. aki elhízott, sovány akar lenni, 
vagy elégedetlen a haja színével, szakmájával stb. Jézus éppen erről az életelvesztésről beszél: 
ne te találd ki, hogy milyen legyél, hanem az Isten! Azzal hasonlik meg a fent említett, akit 
önmagának gondol. Valaminek hatására kifordul magából ez a kép, megdől az elképzelése. 
Végül is az Isten nélküliséget fogalmához jutunk! Tanítvány ilyenbe nem kerülhet, ha valóban 
tanítvány!  
  
Mi a helyzet a tanítvánnyal? Ki a tanítvány? Jézust tanulja, az Igét tanulja és hisz Jézusban! Ez a 
hit meggyőződés, amire az életemet teszem. Ez is fontos, hogy ráteszem az életemet. Akinek 
Jézus az abszolút első az életében. Akinél Jézus van az abszolút első helyen, mi dőlhet meg 
benne? Mi az, ami meghasonulhat önmagával?  
 
Miért a legfontosabb Istent tanulni? Mert a Vele való kapcsolat a legfontosabb. Egyedül ez 
oldja meg az életemet!  
  
Feltétel nélkül csak Istenben szabad bízni. Az emberekben csak annyira szabad megbízni, 
amennyire rászolgáltak.  
  
Szenvedhet-e kísértést tanítvány? Igen, hála Istennek! A Föld a kísértés helye. A hit akkor 
növekszik, ha próbára van téve. (Teher alatt nő a pálma.) Ha kikerül a kísértésből a tanítvány, 
megváltozik a látása, tanul belőle. Nem jó a kísértés, de hasznos. Elbukik a tanítvány, de fel tud 
állni, mert nincsen egyedül!  
  

Ítélet - folyt. 

  
Mt 12,27-28: Mi az ítélőbíró szó jelentése? Démont csak Jézus tud űzni. Mi történik, ha egy 
pap szavára kimegy a démon a megszállottból? Akkor sem a pap, hanem a jelenlévő Jézus űzte 
ki. Jézus szolgálja az embert, ha hívom, kérem, teljesíti kérésemet. Tehát erkölcsi ítéletet 
fognak róluk mondani: hogy Istenhez tartoznak vagy sem.  
  
Mt 12,36-37: Vonatkozik-e ez a tanítványokra? Ők nem kerülnek ítéletre. A tanítvány előbb-
utóbb eljut oda, hogy nem beszél haszontalanságokat. Ez hatalmas felelősséggel jár.  
  
Kinek mondja: szavaid alapján fognak igaznak ítélni stb.? A farizeusoknak mondja! Mert ők 
megigazultnak tartották magukat! A fölösleges beszéd akkor erkölcsi területről szól: Isten 
nevében mond olyanokat, amik nem igazak. A tanítvány minden szavának erkölcsi jelentősége 
van, mert a szív bőségéből szól a száj.  
  
HF: a következő részt elolvasni az ítéletes papírról. A niniveiek, akik bár megváltoztak, mégis 
ítéletre mennek, ki nem megy ítéletre? Hogyan lehet, hogy ítéletre támadnak föl? Egyáltalán, 
hogyan támad(hat)nak föl?  
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2012. XII. 11., K  
  
Kérdés az Angyalkönyvből: 121. o. Az ember a hitét a föld szülöttébe veti. - az aranyról beszél, 
mindaz, aminek nincsen erkölcsi értéke. Arról is szól, hogy a másik embernek hisz az ember és 
arra építi az életét.  
- Ha nem volna átok, még mindig tévelyegnétek. - Mi az átok? A tilalom, a tiltás. Ádám a másik 
fáról evett, a jó és rossz tudás fájáról nem ehetett. Az angyal szerint: a fényeset választotta a 
fény helyett. A földi tudástól lehet tévelyegni!  
  
Nincsen rossz, ezt mondja a Hang és az Angyalkönyv is. Ha tehát nincsen rossz, hogyan 
érthetjük: az volna baj, ha nincsen baj? Hogyan baj ez? Ez inkább azt jelenti, hogy mindig 
adódik valamilyen élethelyzet. Valójában nem bajnak, hanem nehézségnek kell látni. 
Valójában feladatok ezek, akkorák, amekkorával meg tudok birkózni. Az angyalnál ez a súly.  
  
Ak. 127. o.: tovább mesél az aranyról: a tudás fájának termése. Mert az ember a tudásra 
helyezi a hangsúlyt. - Ádám a fényes után kapott a fény helyett. A másik fának titok a neve. Az 
első fa: ember-lehetőség, a másik fa: ember-lét! Mi a másik fa? A tanítványi lét célja, hogy 
feltétel nélkül ráhagyatkozzunk Istenre. Az önkéntes égés! Ez a másik fa!  Az értelem nem nő 
az égig, az értelem dadogva megáll ott, ahol a hit kezdődik.  
  
Mit jelent az Angyal mondata: Jézus nem egy ember, hanem az EMBER. Az Angyal másfajta 
teremtésről beszél, mint az egyházak. Ha Jézus által teremttettünk, Általa találunk csak vissza 
az Atyához. Jézus tanításában fogalmazódik meg a lényege: milyen is valójában Isten. Minél 
inkább hasonlítunk Jézushoz, annál inkább jézusivá, ezáltal emberivé válunk, ahol az EMBER 
szó Jézust jelenti. Minden jónak, ami jó az emberben, Jézus a forrása. Ezt jelenti, hogy Jézus az 
EMBER.  
  
Az ember a híd a szellemvilág és az anyagvilág között. Ember alatt: ásvány, növény, állat. 
Ember fölött: angyal, szeráf, Isten. Ezek mind az embert szolgálják! Mert az embernek ez a 
feladata, hídnak lenni az szellemvilág és az anyag között, mert benne mindezek együtt 
találhatóak meg!  
  
Miért nem beszél az angyal a reinkarnációról? Az Egek Királysága többes számban van. Onnan 
már nem kell visszatérni. Az angyal erről a végállapotról szól. Hiszen a földi fény a kényszerű 
égés. Az égi fény az önkéntes égés, az áldozat. Ide szeretetből jönnek le azok, akik Isten 
Királyságából jönnek ide. Aki kényszerűen ég, reinkarnálódik.  
  

Ítélet – folyt. 

  
Mt 12,41: a ninivei férfiak ítéletre támadnak föl - ítéletre is föl lehet támadni? Most a 
végítéletről van szó. Ők megváltoztak: hittek a prófétának és megbánták a bűnüket. Isten 
megbocsájtott nekik. Mégis, hogyan mennek ítéletre? Ettől még nem alakították át a 
gondolkodásukat, ezt akkor nem is tehették, mert még nem jött el Jézus.  
  
Mt 12,42: nyilván nem életre kel Dél királynője, hiszen nem hitt Jézusban.  
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Egyszerűen azért mennek ítéletre, mert nem tanítványok! Egyedül a tanítvány nem megy 
ítéletre. Megy-e a próféta ítéletre? A próféta Isten szócsöve. A rézből készült szócső másképp 
szól, mint a csontból készült. A prófétaság Lelke engedelmeskedik a prófétának. Amelyik 
sugallatot az Istentől jövőnek gondolja, elmondja az embereknek. De nincsen teljesen tiszta 
tanítás a próféta szavaiban. Olyannyira, hogy vannak, sőt, jönnek hamis próféták, Jézus 
megmondja ezt!  
  
A tanítványság több a prófétaságnál! Sok próféta vágyott látni, amit ti láttok és nem láthatta, 
de nektek megadatott tudni a Mennyek Országának titkait! Ez a kicsinység, ahogyan 
gyermekien rácsodálkozhatunk Istenre, ez több minden prófétaságnál!  
  
Egyes-egyedül a tanítvány nem megy ítéletre. Hogyan ítélnek a ninivei férfiak és Sába 
királynője? Nem ők ítélnek, hanem a tettük, hogy mit tettek! Az Ige pedig úgy ítél, hogy 
befogadták-e vagy sem. Megtehették volna, hogy befogadják, de ők nem tették.  
  
Aki az Életben él, az egy felfoghatatlan örömmel, cselekvéssel, kimondhatatlan szeretettel, 
megajándékozással találkozik. Aki meg a halál állapotában létezik, egy felfoghatatlan 
sötétséget, ürességet, magára hagyatottságot tapasztal meg.  
  
Mit mond az Ak. a föltámadásról? Szükséges rossz. Annak kell csak feltámadnia, aki meghalt. 
Amit a Hang megtérésnek nevez, odaáti megtérésnek, azt mondja az Angyal feltámadásnak. 
Akkor kel életre a szellem, ha befogadja az Életet. Aki az Életet fogadja be, már nem halhat 
meg! Aki már él, annak nem kell föltámadnia az életre.  
  

2012. XII. 13., CS  
  
Kérdés:  
  
Hogyan élhetjük meg a szeretetet igazságban, az igazságot szeretetben?  
Első tagmondat: a szeretet kemény, mint a gyémánt! Közelebb jutunk a megoldáshoz, ha 
behelyettesítjük az igazságot valósággal.  
Legyetek okosak és óvatosak: ez a tanításról szól, erkölcsi értékekről. Tehát nem arról, hogy 
pénzt veszítünk vagy evilági értelemben rosszul járhatunk. A tanítványokat egytől egyig 
kivégezték.  
Szeretetet igazságban: Jézust képviseljük. Ha a tanítása szerint képviselem Jézust, akkor a 
valóságban, igazságban képviselem.  
Igazságot szeretetben: Az erkölcsi valóságot kell képviselni! Ez az egyetlen objektív valóság. 
Szubjektív valóság annyi van, ahány ember. Mindenkinek a saját valóságát kell az objektív 
valósághoz igazítania: ez a gondolkodásátalakítás.  
A Hang szerint: csomagold sztaniolba a mondanivalódat. Jézus sem csomagolta sztaniolba a 
mondanivalóját!  
  
Meg lehet-e bántani valakit? A gondolkodásátalakítás szerint csak bicskával. A Hang szerint 
csak megbántódni lehet. És ehhez nem kell még tanítványnak sem lenni. Mi szembesítésnek 
hívjuk azt, amit mások megbántásnak értenek.  
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Hogyan egyeztethető össze Jézusnak a szava, hogy Ő szelíd, azzal, hogy kiűzte a kufárokat a 
templomból? A szelídség arra vonatkozik, hogy nem aggresszív. Jézusnak öntudatot hordoz a 
szelídsége! Jézus az Atya felé volt alázatos szívű.  
  

János evangéliuma (4,16-22) 

  
Jn 4,16-17: Jézus nem látta paráznának, sem házasságtörőnek az asszonyt, hiszen nem volt mit 
megtörnie. Azt meg, hogy valakivel együtt élt, nem ítélte rossznak. Tehát a házasság nem 
Istentől való, mert akkor szóvá tette volna Jézus, de nem tette. Nem látta tisztátalannak az 
asszonyt.  
  
Jn 4,18: Igazat ad a nőnek, hogy nincsen férje, mert öt férje is volt, pedig azt nem is mondta a 
nő.  
  
Jn 4,19: Mitől vált prófétává Jézus az asszony szemében? Jn 4,14-ben élő vízről beszél Jézus. 
Bizonyos értelemben, Jézus megértését tekintve túltesz az asszony a tanítványokon.  
  
Jézus provokálja az asszonyt: megszólítja, vizet kér tőle. Azért teszi, hogy elmondhassa neki, 
hogy Tőle kérjen vizet! Jézusnak hatalma van, és ez kisugárzik Belőle, ezt az asszony is 
érezhette. Az az öntudat sugárzott Belőle, ami Istennel azonos! Ezért hozzá sem mertek érni, 
mikor fölborogatta az asztalokat a templomban. Csak utána mertek odamenni Hozzá, 
megkérdezni Tőle, hogy mégis milyen hatalommal teszi ezeket.  
  
Jn 4,20: Egy alapvető erkölcsi kérdést hoz föl az asszony. Az is lehet, hogy azért ezt a nőt 
szólította meg Jézus, mert tudta, hogy milyen fontos kérdésen gondolkodik. Bálványt is 
imádtak a szamáriaiak, de az Ószövetséget is szent könyvnek tartották. Jól szeretett volna 
imádkozni az asszony. A tanítványok nem mondtak ilyet Jézusnak! És amikor elfogták Őt, akkor 
azt gondolták, hogy rossz lóra tettek. Az asszony a legfontosabb kérdését viszi az elé, akit 
prófétának lát.  
  
Jn 4,21: Jézus megint csak a hitet kéri tőle, és kijelenti, hogy nem Jeruzsálemben lakik Isten. 
Mit mond ez a Jézust befogadni akaró embernek? A mi jelenünk után is jön idő, mikor nem 
templomban fogják Istent imádni. És még egy: nem ismeritek Istent. Nem vagytok belülről 
szabadok.  
  
Jn 4,22: Kiről beszél Jézus? Azt imádjátok, amit nem ismertek: a bálványokra gondol (rosszul 
értelmezett Isten a bálvány). Jézus az igaz Istenről beszél. Csak személyt lehet ismerni, a 
bálvány pedig nem személy. Mi azt imádjuk, amit ismerünk: az Atyát. Itt Magát is beleveszi 
Jézus, sőt, Magáról beszél.  
  
Jn 4,23: ki az igaz imádó?   
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2012. I. 3., CS  
  
Kérdés:  
  
Ki vagy a mennyekben - amint a mennyben. (Mt 6,9-10) Egyes szám - többe szám. Van-e 
jelentősége a különbségnek?  
Fontosak ezek a szavak, mert ezek Isten szavát közvetítik. Isten szava Maga Isten. Ez maga az 
egyedüli örök Valóság!  
  
Istent csak öntudattal lehet képviselni: tudatában a saját értékünknek! Isten olyan nagyra 
becsül bennünket, hogy megteremtett, méghozzá saját képére és hasonlatosságára! Nemcsak 
szereti, nem pusztán önmagára teremtette, de szolgálja is!  
  
A mennyek többes számának van jelentése, Atyám házában sok hely van.  
„Mi Atyánk, aki az egekben vagy:” egek = mennyek. Több ég van. Az egek királysága olyan mint 
a vonóháló: összefog jót és hitványat egyaránt. Menny: azoknak a gyűjtőhelye, akik valamilyen 
formában Istenhez akarnak kapcsolódni. Ezeknek nem végleges a helye.  
Lehet-e közöttük hitvány? Sok olyan ember él és élt, aki úgy gondolta, hogy Istennel áll 
kapcsolatban, mégis nagy gonosztetteket hajtottak végre. Pl. inkvizítorok, Jézust keresztre 
küldő főpapok. Ezek megteremtették a saját istenüket és annak szolgáltak. Ilyen isten 
természetesen nincsen, de annak az embernek számára létezik. A gondolkodásátalakítás 
éppen erről szól, hogy a szubjektív Isten-képünket az objektív Isten-képhez alakítsuk.  
  
Mi ez az erkölcsi értékrend, ami a mennyek országát alkotja?  
Mi a végítélet lényege? A mostani világkorszak végén a lelkek oda kerülnek, ahová a 
korszakban elértek. Üdvösség és világkorszakig tartó kárhozat között akármi lehet. Üdvösség: 
Jn 3,18: Istenben, Jézusban lesz hívő az illető és nem kerül ítéletre. Aki meg ítélet alá kerül, 
arra a kárhozat vár a következő világkorszakban. Akkor üdvözül az ember, mikor hitre jut! Jn 
3,3: aki nem születik újjá, nem láthatja meg Isten Királyságát! Tehát a hitre jutás és az 
újjászületés egy és ugyanaz! Aki nem született újjá, az ördöghöz tartozik. Aki fejlődik, mert 
nagyon roncsolt állapotban tért vissza Istenhez, elérhet egy olyan állapotba, mikor Maga az 
Isten Lelke szüli őt újjá! Ez egy rendkívül kifinomult állapot! Aki még nem adta oda Istennek a 
lelkét, az adósságtörlesztésre jön le. De annyira nagy az adósság, hogy nem lehet letörleszteni, 
ráadásul ez bűntudatot eredményez. Magát nem tudja megszabadítani, csak Jézus tudja őt 
megszabadítani!  
  
Az újjászületés folyamata olyan, mint egy labirintus. Odaállunk a bejárathoz és bemegyünk: ez 
már a folyamat. Ha bemegyünk a zsákutcába, már akkor is megtértek vagyunk. Lehet-e az ilyen 
ember hitvány? Például: valaki irgalmatlan. Ha Isten irgalmatlan lenne, akkor nem tartaná 
létben az irgalmatlan embert. De Ő létben tartja azt az embert, hogy rájöjjön a hibára. Az 
irgalmas emberrel szemben Isten irgalmassága megbocsájtásban nyilvánul meg. A 
megbocsájtó ember pedig nem kerül ítélet alá. Az ilyen embert már nem a bűnei határozzák 
meg, neki már Istennel kell foglalkoznia és nem a bűneivel.  
  
A végítéletnél derül ki, hogy ki hitvány valójában. Aki már megtért, de pl. nem tud 
megbocsájtani feleségének, gyermekének, szomszédjának, az nem kerül a pokolba, sem az 
üdvözültek közé, mert oda az utolsó ítélet után kerülhetnek. De vissza is jönnek ezek a 
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tanítványok, mert állapotszerűen áldozatot szeretnének vállalni. Ezek a megszentelni 
leszületők. Amazok bűntudatban, ezek feladatban születnek le.  
  
A másik rész: Mt 6,10: „mint az égben, a földön is.” Isten akarata Jézus Krisztus. Itt az ég Jézust 
Magát jelképezi. Ez az angyalok világa. Itt maradéktalanul megvalósul Isten akarata. Az 
egekben úgy általában ez nincsen így. Mert Jézus Krisztus az Isten akarata: hogy fogadjuk el 
Jézust Urunknak és Megszabadítónknak. Ehhez előbb föl kell ismerni Jézusban Istent. (Az 
égben ezt nem pusztán fölismerik, de tudják!)  
  

2013. I. 15., K  
  
Kérdés: 36. beszélgetés Józseffel  
Miért az építő szó a legyen? Mert Isten is ezzel teremtette a világot: LEGYEN!  
A mulasztás a volt: mert elmulasztottam, azzal törődöm, ami akkor volt, ami nem most van.  
A jó lenne a tehetetlenség: mert nem azt mondja, legyen, hanem, csak sóvárog.  
A van az önteltség: a szemléletünk lezártságát mutatja, nem akarok innen kimozdulni.  
  
János szerint a Föld arra való, hogy az ember kiélhesse az alkotó tevékenységét. Szerinte az 
építő lelkületével kapcsolatos ez a három szó.   
  
A misén elhangzott: ne tartsuk magunkat olyan bűnösnek. A Hangban meg az szerepel: a 
bűntelenekkel nem tudok mit kezdeni. Most melyik igaz?  
Egyik dolog, ha valaki annyira lezárt, annyira megátalkodott, hogy nem is merül föl benne, 
hogy ő nem tökéletes. A másik meg az a magatartás, amelyik tudja, hogy mindig van 
fejlődnivalója, minden nap léphet előre Isten felé, csak az adott esetben nem talál magában 
bűnt.  
Feri bácsi mondta: ne köpködjük állandóan magunkat!  
  
Jézus korában a farizeusok és főpapok megigazultnak gondolták magukat. Na ezekkel nem tud 
Jézus mit kezdeni. A szegényeket, akik adott esetben nem is ismerték a törvényt, tehát nem is 
tartották be, azokat tartották bűnösnek. Vagy manapság: mindenki az áteredő bűnbe születik, 
ami az ősbűn következménye és a keresztelő szabadít meg tőle.  
  
Új lapot kell nyitni a bűn megítélésében. Bemerítő János hirdetett bűnbánatot: ha nem bánják 
meg bűnüket, megbünteti őket a Messiás, tehát ő az ószövetségi látásmódot képviseli! A Hang 
szerint nem a tisztaságra, hanem Istenre kell helyezni a hangsúlyt, mert úgyis találok 
magamban bűnt. János szerint ez utóbbi nem igaz! Egyetlen bűn van: hogy nem hisznek 
Jézusban! Jézus nem a bűnről, ősbűnről tanít, hanem az Isten valóságáról. Tehát aki hisz 
Benne, nem is lehet bűnös!  
  
Mi a bűn? Célt tévesztés. Miért követ el szeretetlenséget, aki hisz Jézusban? Tévedésből, vagy 
elviszi a természete. Erre rájön az illető, megbánja, javára válik. Nem bűnt követ el, hanem 
vétkezik, így is mondhatjuk.   
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Örömhír: eljött Isten Országa a Földre. Most már eljuthatunk az Atyához Jézuson keresztül. 
Jézus a szabadító, a bűnbocsájtó. A béna is, akit lebocsájtottak a tetőről, nem bánta hangosan 
a bűneit, hanem hitt. Mivel hitt, megbocsájtotta a bűneit! Úgy lépjünk tovább, hogy én is 
legyek megbocsájtó! Vegyem föl Isten arcát!   
  
Kérdés a munkához: az ember kényszerből dolgozik, de van, aki megőrülne, ha nem dolgozhat.  
  
Jézus a Legnagyobb Segítő. Az angyalok Istenben élnek, minekünk meg kell értenünk az Igét. 
Az Angyalkönyv szerint itt van már az Új. De az Angyalkönyvet nem lehet helyesen értelmezni 
az Evangélium és a Hang nélkül.  
  
Robi szerint az Angyalkönyvbe nem vitték bele úgy magukat a leírók, mint Feri bácsi a Hangba.  
  
Gittának a legnagyobb gondja az volt, hogyan fordítsa a nagy Őt, mert magyarul nincsen neme. 
A többi nyelvben meg van neme, és ezt eldönteni, nagyon sok előtanulmányt igényel.  
  
Jézus neve is a régi: 2000 éves, és a vallást értik rajta. Értelmét a vallás határozza meg, ami 
meg az ószövetségi látásmódot tükrözi, hogy megváltott minket a bűntől (ami nem igaz). Ezért 
régi. Az Angyal számára pedig a Legnagyobb Segítő Jézus, mert a tanítása a legnagyobb 
segítség az embernek.  
  

2013. I. 17., CS 
  
Jánost megkérték, hogy vigyen a Hang elé két kérdést, a mait olvassa föl (amit ma írt le).  
  
Kata: Ha a józan ész az első kegyelem, melyek a többiek? Van-e fontosabb kegyelem a józan 
észnél? Az angyalok Istenre hagyatkozásból élnek, nekik nincsen szükségük erre. A HIT!!!! Ez a 
legnagyobb! Mi tesz emberré? A hit képessége vagy a józan ész? Hitet kér Jézus, egy helyen 
mondja, hogy legyünk okosak és óvatosak. Ráadásul ez az okosság is feltételezi a Beléje vetett 
hitet.  
Mi a józan ész? A döntéseink mérlegelésének képessége a realitás, a megtapasztalás alapján. A 
hit túlmutat a realitáson! A hittől átjárt józan ész ér valamit, mindenki a józan észre hivatkozik, 
mégis istentelen. Ezért hit nélkül nem is érték a józan ész, pedig a világ fiai okosabbak a maguk 
módján a világosság fiainál. A hit nagyobb kegyelem a hittől átjárt józan észnél.  
A vallásos ember hiszékeny. A tanítvány hívő. Mi támasztja ezt alá? A hiszékenynek mások 
határozzák meg a látásmódját. Pedig egyedül az ő felelőssége a saját látásmódját alakítani.  
  
Ha kegyelem a hit, miért kér a Hang hitet? A hit képessége a kegyelem! Nem maga a hit! Az az 
ember feladata! A hit célja: értelmet ad annak, amire a hitem késztet. Csak bizonyos hitnek 
nincsen erkölcsi vonzata, pl. elhiszem, hogy holnap is fölkel a nap. Az erkölcsi megközelítés: 
ráteszem az életemet az adott meggyőződésre.  
Gondolkodási képesség, döntési képesség, fölfogni és értékelni állításokat: ez az értelem. Ettől 
még nem lehet hitre jutni. Ehhez az kell, hogy éhezze és szomjazza az Igét, a Valóságot!  
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Az első sugallat az igazi, mondja az Angyalkönyv. Ha az rossz, akkor is javunkra válik, mert 
tanul belőle a tanítvány.  
  
A kegyelem Isten ajándéka. Isten ajándékozó, Maga a Kiáradás! Az ajándék nem érdem szerint 
„jár”, hanem Istenből Magából jön.  
  
Mivel növelhetem a hitemet? Imával és tanulással és a kísértés növeli a hitet, ha kiállom. Ha 
gyermekké válom, nem kell magamat kordában tartanom, mert Isten megteszi ezt, ha Rá 
hagyatkozom, Rá bízom magamat. Mindent ajánljatok föl Neki, mert semmi sem méltatlan 
Számára! - mondja az Angyalkönyv.  
  
Mitől válik valami erkölcsi kérdéssé? Attól, hogy mire használom!  
  
Az én kérdésem: aki visszajön, nehezebb lesz ez az élete az előzőnél, mert nemcsak hogy nem 
oldotta meg a gondjait, de még száz újat is szerzett! A Hang mondja ezt.  
Aki viszont megtért, az elkezdte megoldani az életét, mert az ilyenek is visszajönnek áldozatot 
vállalni, ezt már János mondja.  
Az ilyeneknek viszont könnyebb lesz az életük! Hiszen „aki Bennem hisz, nem hal meg, hanem 
már átment a halálból az életre.” Vagyis életre jutott!!! Lehet ennél jobb? Nyilván a 
körülményei romlanak a többiek miatt, de saját döntései könnyítik a következő életét. Mit 
gondolnak a többiek erről?  
  
Mitől lesz az élet könnyű vagy nehéz? Ez látásmód kérdése! Jézus mondja: az Én igám könnyű, 
az Én terhem édes. Aki nem Jézushoz tartozik, a legkisebb teherbe is beleőrülhet, aki meg 
Jézushoz tartozik, a legnehezebb terhet is boldogan vállalja Érte! A körülmények az adott 
szellem feladatától függenek. Pl. akinek meg kell szabadulnia a szesztől, iszákos szülőket 
választ.  
  

János evangéliuma (4,23-25) 

  
Jn 4,23: kik imádják Szellemben és Valóságban az Atyát? A tanítványok!  
  
Jn 4,24: nem tudhatták a szamáriaiak, hogy Szellem az Isten. A zsidók is azt tudták, hogy Egy az 
Isten. Azt tudták, hogy láthatatlan. Jézus tehát megmondja neki, hogy nem jó sem a 
jeruzsálemi templomban, sem a Garizim hegyén imádni Istent, mert nem ott lakik. Szellem az 
Isten: hogyan értjük ezt ma? Nem az anyagban kell keresni! Az anyagon túl van! Aki nem hisz, 
követelheti, hogy bizonyítsam! Jézustól is jelet követeltek! Ezt a saját létem tudja bizonyítani! 
Csak ezt nem hiszik el. Az ember szellemiségét az bizonyítja, hogy álmodunk.  
Eddig anyagban, sőt, bálványban imádták Istent, külsőségekkel, szertartásokban, a törvény 
betartásában.  
Mit jelent: Valóságban imádni? Meg kell ismerni, milyen Isten valójában. Jézus előtt a 
hiszékenységre épült az Isten-ismeretük. És a tanításban a büntető Istent látták, mert a 
próféták belevitték a saját látásmódjukat a sugallatba. A valóság a saját szűrőjükön jött át. 
Jézus pedig a teljes valóságot jött elmondani.  
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Jn 4,25: Honnan tudja az asszony, hogy jön a Messiás? A mondatba a fordító írta bele, hogy 
Messiás = Krisztus = Felkent. Tehát nem mondták Krisztusnak sem Júdeában, sem 
Szamáriában.  
Hírül ad nekünk: a zsidókhoz jött Jézus! Ha korábban meg volt kavarodva Isten imádását 
illetően, hogyan tudhatná, hogy jön, méghozzá hozzá a Messiás? Annyit elfogadhatunk: 
Tudom, hogy Messiás jön.  
  
Jn 4,26: Jézus mondja: Én vagyok az!  
  

2013. I. 24., CS  
  

Kérdések  

  
Hogyan lehet érteni, hogy az Atya megáld a különböző Lelkekkel?  
János szerint minden ilyen Léleknek egy angyal a hordozója. Mert a teremtő világnak ugyanúgy 
része az Angyal és a Szeráf, mint Isten!  
  
Fejlődnek-e az angyalok?  
Az angyal nem gondolhat arra, hogy leszülessék a Földre, mert őt nem arra teremtette Isten. 
Arra az embert teremtette.  
Odaát nem beszélnek, nem is sugalmaznak, vannak! Erre utal Jézus: amit fülbe súgva 
mondanak, a háztetőkről hirdessétek! Ez ilyen. Odaát egészen más tartalmat kap minden, így a 
fejlődés is. Ott a megtapasztalás a létezés, az Élet alapja, itt a hit. Értünk, miattunk beszél Isten 
és mondja ki az Igét: Jézust! Ezért Emberfia: értünk mondatott ki. Nincsen szó az ottani 
létezésre. Ezért beszélt Jézus példabeszédekben. Ezért nehéz az angyalnak megfogalmaznia a 
sugallatait.  
  
Mi az ember feladata a Földön? Minél jobban megismerni Istent és gazdagodni Benne. Mi 
ennek a célja? Hogy erősítsem a hitemet. Hogy legyen egy mustármagnyi hitem. A végcél 
pedig az örökélet.  
  
Az, hogy Istenre és az angyalokra kimondtuk, hogy vannak, nem azt jelenti, hogy „nem 
csinálnak semmit”. Ha nem is látszik, pl. egy asztalon heverő tárgy nyomja az asztalt, az meg 
visszanyomja. Mert Isten Maga a Kiáradás! Az Angyal pedig az Ő szót használja, ebben benne 
van a Teljesség!  
  
Mi a vélemény, ítélet, mások elítélése?  
Korábban megbeszéltük a keddi alkalmakon. Mindenkiről és mindenről véleményt kell alkotnia 
mindenkinek, mert gondolkodó lények vagyunk. A sérült emberi természet sorra gyártja az 
előítéleteket. Az ítélet nagyon fontos, az ítéletem alapján jutok a Mennybe vagy a pokolba. 
Bírói ítéletről van szó. A farizeusoknak ítéletet kellett hozniuk a mózesi törvény alapján. Jézus 
megfeddi a farizeusokat, mert mikor ítélnek, nem az irgalom vezeti őket. Az erkölcsi ítélet nem 
ez az ítélet. Az véleményezés az erkölcs területén. A tolvajra rá kell mondani, hogy tolvaj, 
különben segítem őt abban, hogy azt higgye, helyesen cselekszik. Bírói ítéletet nem szabad 
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hozni annak, akinek nincsen erre felhatalmazása. Azért sem kell büntetni, aki erkölcsi rosszat 
tesz, már meg is büntette saját magát. Az elítélés helyett a megbocsájtást kínálja Jézus.  
  
Segíteni annak lehet, aki magán segíteni akar, mert az ilyen kéri.  
  
Margit: a vízözönről. Megtörténhetett, de a hozzáfűzött magyarázat már nem valós. Isten 
haragja volt-e vagy sem?  
Nyilván nem. És ráadásul büntetéssel senkit sem lehet megjavítani, mert ez kívülről jön. Az 
ember saját magából kiindulva ruházza föl Istent ezzel az ördögi tulajdonsággal. Aki vét az 
ember által kitalált külső „rend” ellen, bűnt követ el és büntetést érdemel.  
  

Házi feladat  

  
Angyalkönyv: 20. beszélgetés Gittával (pdf 85. o.)  
Mi a kenyér, a kemence? A kenyér Jézus.  
Csak a fa ég el, amit úgy hívnak: „személy”: aki nem gyűlöli önnön lelkét, nem lehet a 
tanítványom. Aki Utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és úgy 
kövessen Engem. Aki elveszíti életét Értem és az Evangéliumért, megnyeri azt.  
Kemence: a földi lét.  
Ez a hasonlat nagyon emlékeztet Jézus példabeszédére, hogy a búzaszemnek el kell halnia, 
hogy termést hozzon.  
  
János szerint: a kenyér szellemi táplálék, amivel Isten táplál. János szerint ez az angyali tanítás.  
Ehetetlen: nem értik.  
Megsütjük: meg kell magyarázni, meg kell érteni.  
Kemence: minden embernek a saját földi élete és vesződése. Mindenkinek meg kell 
szenvednie, hogy eljusson eddig a tanításig.  
Ha befogadja valaki ezt a tanítást, először a régi énje tűnik el.  
Az Új: az Angyalkönyv.  
Csodák adatnak néktek: az Angyalkönyv.  
  
Idelent nem valósítható meg a teljes ráhagyatkozás, csak odaát, ezért ez nem is lehet cél. 
Anyagtestben vagyunk és tudomásul kell vennünk a korlátokat.   
  
A régiben félelem van, azt tudja az ördög. Az Újat nem érti.  
  

János evangéliuma (ismétlés) 

  
Házi feladat volt: Hogyan adta az Atya Jézusnak a tanítványokat? Jézus azt mondja máshol: 
nem ti választottatok Engem, Én választottalak titeket. Mikor Jézus kiválasztja a tanítványokat, 
az Atya választ. Nem is tesz semmit Magától, az Atya tesz mindent általa. Ha tehát az Atya 
választ általa, akkor Neki adta a tanítványokat. De mégis, miért pont őket választotta Jézus és 
nem másokat? Mert lelkükben ők, a tizenegyek voltak a legnyitottabbak Rá!  
Mi van Júdással? Jézus azt mondja róla: egy közületek ördög. Tudta előre Jézus, mit fog tenni, 
mégis választotta. Mikor Júdás azt mondja, hogy elárultam az igaz vért, csak annyit tudunk 
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meg, hogy ártatlannak tartja Jézust. De ebből nem következik, hogy hitt volna Benne vagy 
hogy Istennek tartotta volna. Az Angyal mondja: minden tizenkettőben van egy!  
Miért 12? A tizenkét törzsről. Ez leképezi az emberiség egészét. Ilyen az ember sérült 
természete.  
  

2013. I. 31., CS  
  

Kérdések  

 
Mi az új Jeruzsálem? A Jelenések könyvében szereplő jelkép. A régi Jeruzsálem béke városa, 
mégis a pokolban van!  
 
Angyalkönyv: minden mámor Istennek tisztelete. De a nagyobb megeszi a kisebbet. Mit jelent 
ez? A nagyobb mámorban elmerül, föloldódik a kisebb.  
  
Az Angyal szerint az ember a híd a szellemvilág és az anyagvilág között. Mi történik, ha 
meghalunk? Akkor kilépünk az anyagból. Egységben látja a sok életet, nem szakaszolja, mint 
mi. Annak számít a halál, annak más, mint az élet többi pillanata, aki mulaszt: elmulasztotta 
megismerni Istent. Az Angyal folyamatában látja az ember életeit. Örök álom vagy örök élet: 
ez a világkorszak végén az utolsó ítélet.  
  
Mámor: Istenélmény! Egy felismerés következménye. Aki meglátja Istent, elfelejti, hogy ő van. 
Óriási, gyermeki mámor. Ez más, mint a szerelem. A szerelemben mindent másképpen látok, 
eltorzul a látásom, a mámorban Istent, a Valóságot Magát látom egyre tisztábban.  
  
A nagyobban nagyobb a mámor: az angyalban több, mint az emberben; a szeráfban nagyobb, 
mint az angyalban stb. Az angyal is továbbfejlődik, ha eggyé vált az emberrel.  
  

János evangéliuma (4,26-30) 

  
Jn 4,26: rendkívüli dolog: nyíltan megmondja, Ő a Messiás! Sehol máshol nem tesz ilyet! Nem 
Júdeában mondta. Jelet kértek volna tőle, ha Júdeában mondja. Igazolja magát! Az asszonynak 
volt hite, Júdeában meg nem hittek Benne.  
  
Jn 4,27: a tanítványok csodálkoztak, hogy az asszonnyal beszélgetve találták. Egy zsidó nem 
tesz ilyet. Jézus nem erre akarja őket tanítani. Csodálkoztak, de nem kérdezték meg, miért 
tette azt. Nem merték megkérdezni! Nem tanultak, hanem csak Jézussal jártak.  
  
Jn 4,28-30: Nem kér jelet, hanem szól az embereknek, kit látott. És ki is mennek Hozzá az 
emberek! Izraelen kívül inkább megértik Jézust: nem lehet próféta a saját hazájában. Az 
asszony nyitottabb a tanítványoknál! A római századosban is nagyobb a hit, mint  a 
tanítványokban!  
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2013. II. 7., CS  
 
Mi fontosabb: Jézus tanítását tanulni, a gondolkodásomat átalakítani, vagy a beteg gyereket, 
szülőt ápolni?  
  
Aki fejlődni akar, és nyitott, az tanul. Akkor teszi legjobban, ha Jézust tanulja. A tanítás, másik 
ember segítése viszont lezártságról tanúskodik.  
  
Mi, férfiak, nem tudjuk fölfogni az anyaságot, ezért keményebb szavakkal beszélünk erről. Ha 
valakit segítek, ápolok, és az szid és folyton káromkodik, akkor azzal teszem a legjobbat, ha 
magára hagyom. Hogy szembesüljön a helyzettel! Jézust csak öntudattal lehet képviselni! Nem 
biztos, hogy a segítségemre szorul rá az illető.  
  
A katolikus közösségekben is a segítéssel próbálják megúszni a gondolkodásátalakítást: 
áldozatot is hoznak, csak nehogy gondolkodni kelljen, nehogy megváltoztassák a nézeteiket!  
  
Ezért nehéz a nőknek, mert ők szülték a saját gyereküket. Ezért nehezebb egy nőnek Istenhez 
kapcsolódni, mert olyannyira meg van kötözve a gyerekeivel.  
  
Arra tanít Jézus, hogy jól, helyesen szeressem a többi embert. De ezt csak Jézustól tanulhatjuk 
meg!   
  
Másik kérdés: valaki kézrátétellel gyógyít, Isten viszont nem él benne. Gyógyíthat-e valójában?  
  
Az ördög is tud gyógyítani, csak a gyógyultnak kárát vallja a lelke! A betegség a lélek 
betegségéből fakad.  
  
Nem az ember gyógyít, hanem Jézus! Minden betegségnek szellemi a gyökere, lásd a száradt 
kezű asszony történetét. Jézus kiűzte belőle a szellemet. Csak Isten űzheti ki a gonosz 
szellemeket.  
  
Az orvosok a testet gyógyítják, mert az mulandó és megbetegszik. A testet különböző 
gyógyszerekkel tudjuk kezelni. A másik ember testére is tudunk hatni, gyógyíthatjuk a másikat. 
Ettől elbízhatja magát az ember, hogy ő gyógyít.  
  
Hogyan állt Jézus a gyógyításhoz? Nem ezért jött a Földre. A megbocsájtással gyógyított! Nem 
úgy gyógyított, mint az orvosok! A szó orvosi értelmében nem gyógyított. Ő csodát tett!  
  
Jöhet-e Isten azért a Földre, hogy embereket gyógyítson? Csak azért, hogy üdvözítse az 
embereket! Tanítja őket, a gyógyítással egész pontosan a megbocsájtásra tanítja őket. Hittek 
Benne, hitték, hogy meggyógyítja őket, ezért a legtöbbet adja, megbocsájt nekik!  
  
Mi történik, ha a tanítvány betegszik meg? Ha nem gyógyul meg? Az az igazi eredmény, ha a 
legnagyobb szenvedések közepette is kitart! Állhatatos marad még oly rossz körülmények 
között is.  
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Miért szólít fel Jézus, hogy tegyünk tanúságot? Hogy meglegyen a belső békénk. János akkor 
beszél Jézusról a családjának, ha többiek is elfogadják ezt. Ha nem akarják, nem szól egy szót 
sem.  
  
A tanúságtételem elindíthat Isten felé. Magától kell meggyulladni a gyertyának. Nyilván együtt 
örülünk Istennel annak, hogy valaki megtért, de ezt nem szabad kívülről kierőltetni.  
  
Azért olyan a környezetünk, hogy tanuljunk belőle. Ha nem érnek megpróbáltatások, nem 
tudok bizonyságot adni a hitemről.  
  
A tanítványnak Jézus a példaképe, nem valamilyen ember, legyen az akár Feri bácsi is!  
  

2013. II. 12., K  
  

Kérdések  

  
Tibor: Titok és áldás anyaggal kapcsolatban kérdez. Ha megáldok valamit, mint tanítvány, 
akkor abban Jézus is benne van. Akkor csak Isten vagy tanítvány is áldhat? Tanítvány, pap, 
közember áldhat-e?  
  
Ne menjünk bele, hogy ki kihez tartozik, ez az egyház dolga, nincsen hozzá közünk. A lényeg, 
hogy jót akar, és ha nem hiszem el, akkor nem hiszem el és aszerint cselekszem.  
  
Lépjünk tovább az áldás korábbi meghatározásán: legyen veled az Isten! Hiszen ha Jézus 
megáldja a kenyeret, akkor hogyan is mondhatná, hogy legyen veled Isten? Ennek nincsen 
értelme. Egy feladattal köti össze az áldást: ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre.  
  
Mikor az ötezer embernek adott enni, akkor előtte megáldotta a kenyereket. Azt mondta 
nekik: ti adjatok nekik enni! Ha megáldották volna előtte a kenyereket, ők is tudtak volna nekik 
adni. Az összes hittel tett dolog emlékeztet Istenre, Aki testben jelent meg a Földön. Isten 
pedig Maga az Áldás.  
  
Azzal, hogy Jézus megáldotta a kenyeret, az emlékezésre szólította a tanítványokat. Áldás csak 
Istenben van, a szeretet körén kívül nincsen.   
  
A hívő ember is áldhat a Hang szerint. Ha rossz szándékból fakad, akkor nem áldás, hanem 
átok. A jó szándék által hordozza Istent az áldás.  
  
Pap: a hívek szerint nem úgy tartozik Istenhez, mint a többiek. Valamilyen különleges hatalma 
van.  
  
Mi történt, mikor Jézus megáldott valamit? Minden létező Istenhez tartozik, minden szent. 
Mitől lesz más, amit Jézus megáldott? Attól más, hogy közvetlenül Istenre emlékeztet. A 
kenyér és a bor is közvetlenül emlékeztet Jézusra, tanítására, áldozatvállalására. Mégis, ebben 
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a hívő ember a lényeg, a cél. Minden áldásnak az ember Istenhez tartozására kellene 
emlékeztetnie. Tehát végső soron az embernek Istenhez tartozására kell emlékeztetnie a 
hívőt. Az áldás az ember Istenhez tartozását szolgálja.  
  
Mi történik, ha egy pap fegyvereket áld meg? Az áldás a jót jelenti, a fegyvereken átokká válik!   
  
És vadászfegyvert áldani? Hogyan emlékeztet egy vadászfegyver a saját szentségemre? Nem 
képes erre! Jézus nem vadászott! Mindenből példát adott, ami istengyermekké tesz minket.  
  
A köztudatban a pap áldása Isten áldásával azonos szintű. Nyilván nincsen így!  
  
Az ilyen állításokkal a kereszténység alapjait döntögetjük.  
  
Az áldás teszi különlegessé az utolsó vacsorán a kenyeret és bort. Ez a kenyér, vagy amit ma 
eszünk, örökké hordozza az áldását.  
  
Kérdésem a bűnbánati cselekményről: ha nem követhetünk el bűnt mi, tanítványok, ha az 
örömhírrel foglalkozunk, akkor minek a bűnbánati cselekmény? Ugyanez áll arra, hogy Uram, 
nem vagyok méltó...  
  
Isten tisztít meg minket, úgyhogy magunktól megtisztulni, mielőtt vele találkozunk, igazán 
értelmetlen. Mint bűnbánat, kitörölte János. Nem bűn. A vétkeket viszont megvallhatja 
magának az, aki akarja. Nem is kell a mellünket vernünk. Tehát aki akarja, az csinálja, aki nem 
akarja, az ne csinálja. A mise többi része is szabad, aki akarja, az vesz részt rajta.  
  

2013. II. 14., CS  
  
Idealisták vagyunk-e? A marxisták szerint az idealisták azt mondják, hogy Isten teremtette a 
világot, tehát nem az anyag elsőségét hirdetik, vagyis üldözendőek.  
  
2121. Akiben Én zavartalanul élhetek, az már maga a két lábon járó áldás! - egyetértünk-e 
ezzel?  
Először is ez egy elmélet, csak Jézus emberi testében tudott zavartalanul élni Isten. De akiben 
Isten élhet, az egészen máshogyan reagál a világ történéseire. Áldás az ilyen ember a maga és 
az Istent szeretők számára: emlékezteti őket Istenhez tartozásukra. Úgy világítsanak tetteitek 
az emberek előtt, hogy látván, magasztalják égi Atyátokat!  
  

2013. II. 19., K  
  
1. Most beszélt János arról, hogy ne elvárásokban gondolkodjunk, hanem 
megtapasztalásokban. Akkor ezzel túllépünk a Hangban leírt univerzális hiten: hogy mindenki 
elvárhatja, hogy őt embernek tekintsék. Mert nem várhatja el!  
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2. Másik kérdés: sokat emlegettük a feladatot. Az Ember feladata, hogy Istent lássa meg 
mindenben és azt tegye, amivel a legjobban bele tudja vinni Istent a tettébe. Olyan nagy ez a 
feladat, olyan fontos, hogy minden az Embert segíti. Érdekes viszont, hogy nem leszünk mindig 
emberek, hanem az angyalokhoz válunk hasonlóvá. Az angyalnak már más, nagyobb a 
feladata, neki a szeráf és Isten segít (csupán). Mi ez a segítség pontosan? Ha tudjuk, mi a 
feladat, mi a segítség?  
  
1. János szerint az Angyal szava a lényeges, hogy természetesnek tarthatom-e, hogy ember 
vagyok és a másik is ember? Az Angyal szerint nem sok emberre van szükség, hanem az 
EMBERRE. Az EMBER olyan nagy, hogy még én sem látom. Tehát az a sok ember, aki például 
testnek gondolja magát, az nem EMBER. Aki a testtől függ, csak test. Aki szellemtől függ, az 
ember. Ha Tőle függsz, minden vagy.  
Azaz aki nem látja magát embernek, hanem testnek, nem várhatja el, hogy embernek nézzék. 
Csak lelkes állat lehet. Az Angyal várhatja el, hogy Angyalnak tekintse a másik.  
Az emberek világában ott ölnek meg, ahol érnek. Tehát elvárhatom ugyan, hogy embernek 
nézzenek, mindenképpen csalódni fogok. Kár is föltennem ezt. Ha elvárok valamit, azzal 
kívülről hatok befelé. Nekem magamat kell embernek tekintenem! Ez jön belülről kifelé! Ha én 
embernek tekintem magamat, fontos-e, hogy mások embernek nézzenek? Lényegtelen! Aki 
nem néz embernek, magát minősíti. Lelketlen ember.  
  
Magamtól elvárhatom-e, hogy ember legyek? Nem, mert ha nincsen bennem, képtelen vagyok 
arra, akkor nem is fog teljesülni. Csalódni fogok magamban. Miért nem tudjuk teljesíteni az 
önmagunkkal szemben támasztott elvárásainkat? Nem ismerjük eléggé magunkat. A belső 
igényem termeli ki a magammal és másokkal szembeni elvárásaimat.  
  
Mi hát a megoldás? Mi kerül az elvárás helyére? A megtapasztalás!  
Hát a megértés? Az is jó. Hagyjam nyitva a kaput elvárások nélkül. A valóság és ne a fantáziám 
vezéreljen!  
  
Mi van abban, ha meg akarok felelni a másiknak? Önfeladás, hiúság, hazugság! Nem magamat 
adom. Utána előbb-utóbb jön a csalódás.  
  
Jézus elvárt-e valamit bárkitől is? Ha elvárt volna valamit Jézus, akkor ítéletre jött volna-e?  
  
Kitérő: Jn elején a fény, ami minden embert fénybeborított: tanítás a valóságról! Hogyan kerül 
ez az emberen belülre? Ha befogadjuk!  
  
Aki lelkileg képes rá, ki kell kecmeregnie az anyagvilág hazugságából. Az ítélet: a végítélet, 
illetve: mikor valaki befejezi a földi létét.  
  
Isten nem vár el hitet az embertől. Mi történik, ha hittel találkozik? Mikor az elveszett 
bárányokat keresi, kiket keres? Akik hinni tudnak Benne. Meddig jön le a szellem 
adósságtörlesztésben? Addig, míg egyszer úgy nem jön le, hogy újjá akar születni.  
  
A Hangban az univerzális hit megfogalmazása legalább emel valamit az embereken. Hogy 
legalább magunkat tekintsük embernek! Igaz, azt nem mondja meg, hogy mi az Ember. Jézust 
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jelöli meg a tökéletes embernek: minden emberség mintaképe. De ez az „ember” valójában 
Isten!  
  
2. Mi a segítség lényege? Mi a béna gyereknek a segítség? Hogy van anyja! Mert ebben 
minden benne van: hogy eteti, mosdatja, beszél vele, stb.  
Mi az embernek segítség? Hogy van Isten, szeráf, angyal, ásvány, növény, állat! (ld. 
Angyalkönyv menóra-rajza). Rendelkezésre áll, teszi azt, ami/Aki. Az Angyal attól Angyal, hogy 
azt teszi, amit ő, mint Angyal tehet és senki más nem tehet.  
  
Hát az ember? Azzal szolgál, ami? Mivel rendelkezik, amivel a többi szint nem? A döntés 
szabadságát birtokolja: nem azonosul önmagával, tehát nem teszi a feladatát. Az Angyal, 
Szeráf, Isten nem dönthet Önmaga ellen. Az ásvány, növény, állat pedig létéből fakadóan 
képtelen a döntésre.  
  
Az anyag átszellemiesítése az Ember feladata: mindenben meglátni Istent! Átszellemiesítés: 
lássuk meg mindenben a szellemit, a Szellemet, a Szent Szellemet!  
  
Nézzük a saját testünket! Ez egy hihetetlenül bonyolult rendszer. Szellemi a forrása. Vagy: 
lemegyünk atomi, kvarki, stb. szintig, és nem marad semmi. Végül is csak a SZELLEM marad! 
Ha belátom, hogy minden szellemi, akkor úr vagyok az anyag felett. Ha Isten úr az anyag felett, 
akkor az Isten-gyermek is! Nemcsak Isten-gyermekké, hanem inkább gyermek-Istenné kell 
válni: olyan gyermekké, aki csak Istenre tekint.  
  

2013. II. 21., CS  
  
Ha megbeszéltük, hogy méltóak vagyunk Istenhez, mert Ő csak Magához méltót teremthet, 
akkor fölmerül bennem a kérdés, hogy érdemlünk-e valamit? Érdemesek vagyunk-e akármire 
is? Lehetek-e jobban, mint megérdemlem?  
  
Mire vagyunk méltóak? Méltó-e a sátán az Istenre? Mit jelent a méltó? Megilleti. Érdemes 
valamire. Mit mond Jézus Lázár történetében? Az Ábrahám kebelén fekvő Lázár és a pokolban 
sínylődő gazdag ember között áthatolhatatlan szakadék tátong. Nincsen átjárás. Egyszerűen 
nem jön össze a kettő! Nincsen pokol ott, ahol az Isten van jelen!  
Igaz, hogy Isten Önmagára méltót teremt. De akit teremtett, tud úgy dönteni, hogy 
méltatlanná váljék Istenhez. Az ember el tud fordulni Istentől, az Angyal viszont nem. Ezért 
nem vagyunk bukott angyalok. Meg kell küzdenünk azért, hogy újra érdemesek legyünk 
Istenre.  
  
„Uram, nem vagyok méltó...”: teszek azért, hogy alkalmassá váljam arra, hogy megérdemeljem 
Istent, viszont mégiscsak Ő adja Magát. A boldogságomnak a lehetőségét tudom 
megteremteni, a boldogságot Isten adja. Hang: semmire nem vagytok méltók - Nélkülem. 
Nálam nélkül semmit sem tehettek.  
  
Mikor Isten megteremtette a szellemi lényt és választás elé állította, hogy Istent vagy önmagát 
választja, honnan tudta a szellem, hogy mit válasszon? Nem is láthatta át Istent. Rosszul 
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döntött-e, mikor magát választotta? Nem, mert akkor még nem volt rossz! Az önzést itt 
teremtette az ember a Földön! Nincsen rossz döntés, csak döntés van.  
  
A kérő imára nekem van szükségem, mert megfogalmazom vele a meglátott hiányt és hogy jó 
helyen kérek! Istennek nincsen „szüksége” semmire! Benne nincsen hiány! Azt kellene 
kérnünk: Uram, mit segíthetek én Neked?  
  
Hogyan segíthetek Istennek? Az Angyal szerint: a Tett a ti dolgotok!  
Önmagára teremt Isten: mire teremt? Először is Kire teremt, másodszor pedig: a Valóságra!  
Sem a pokolban, sem a Mennyben nem találkozom mással, mint önmagammal! Azt élem meg, 
hogy hol tartok Istenben!  
  

János evangéliuma (4,30-38) 

  
Jn 4,30-31: ételt vettek a tanítványok a városban. Őket a földi étel, a hasuk megtöltése 
érdekelte. Mit kellett volna mondaniuk a tanítványoknak? Meg kellett volna kérdezniük, hogy 
mit tanít az asszonynak. Jézusnak a tanítása a lényege! A kalásztépkedésnél is azt tanítja Jézus, 
hogy nem azért élünk, hogy együnk! Jézus negyven napot volt a pusztában, az Atyával volt. 
Eszébe sem jutott, hogy ennie kellene! Ha Istenben van, mi szüksége lenne ételre?  
  
Jn 4,32: az Atyával való kapcsolata Jézus eledele. A tanítványok számára pedig a tanítása az 
étele. A lakodalom az örömmel párosul Jézus életében.  
  
Jn 4,33: testben gondolkodtak a tanítványok.  
  
Jn 4,34: Jézus az Atya akaratát teszi. Mi az Atya akarata? Más Jézus vonatkozásában és más a 
tanítványoknak. Jézus számára az, hogy tanítson és ezt meg is teszi. Nem is tudna mást tenni, 
mert akkor Önmagát kellene megtagadnia. Az ember számára az az Atya akarata, hogy ismerje 
föl Jézusban Istent, ismerje föl Jézus tanításában az Atyát. Megismerés: külső, felismerés: 
belső.  
Aki elküldött Engem: hogyan küldte el? Jézus azonos az Atyával! Nem küldte Őt az Atya abban 
az értelemben, hogy ugyanaz jött el, Aki küldte!  
Miért öltött emberi alakot Jézus? Mert az Atya csak Jézus által tud testet ölteni. Aki csak testet 
öltött, mind az Atyának egy-egy igéje.  
  
Jn 4,34-38: Mt 9,37 és Lk 10,2-nél is szerepel. Máténál úgy szerepel, hogy megszánja a köréje 
gyűlt tömeget és ennek hallatára mondja, hogy az aratnivaló sok. Lukácsnál is a tanítványok 
kiküldése után mondja Jézus ezeket a szavakat. Tehát valaki utólag toldotta be ezt a részt 
János evangéliumába. Jn 4,39 jön utána. E kihagyott versekre később visszatérünk, illetve már 
szerepeltek Márknál.  
  

2013. II. 26., K  
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Ítélet - folyt.  

  
Máté egészen máshogyan áll az ítélethez, mint János. Azért fontos az ítélet fogalma, mert az 
Evangéliumokban a felelősség fogalmát rejti magában.  
Miért foglalkozunk ennyit az ítélettel? Aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, már ítélet alá esett! Ezen 
múlik az örök életünk, ezért ennyire fontos! Ráadásul az Evangélium sem egységes ebben a 
kérdésben.  
  
Folytatjuk a János és az ítélet! című Jn-Mt gyűjtemény elemzését.  
  
Mt 19,28 - Jn 3,19: Mi a két megközelítésben a különbség? Máténál Izrael fölött mond ítéletet 
Jézus és a 12 tanítványa. Nagyon nagy megtiszteltetés! Jánosnál pedig már megtörtént az 
ítélet: minden ember azzal mond ítéletet maga fölött, hogy nem fogadja be Jézust. Aki 
befogadja Őt, már nem kerül ítéletre: nem vonják felelősségre, nem kárhozik el.  
Minden szavunkra vigyáznunk kell. Akkor egy tanítvány nem beszélhet szeretetlenül? A Földön 
eltévedhet a tanítvány, de a tanítványságban nem tévedhet el. Mi ez a tanítványság? A 
nyitottságban, Jézusra nyitottságban marad állhatatos.  
  
Mt 12,27 - Jn 5,22: Máté szövegéből kiderül, hogy a farizeusok és írástudók is tudtak ördögöt 
űzni.   
Ezzel a kérdéssel vigyázni kell, mert pl. Feri bácsit földhöz vágta az ördög.  
Azok ítélik el a farizeusokat, akik még nem mondták ki Jézusról, hogy ördög van Rajta. A létező 
legnagyobb Jót mondják a legrosszabbnak.  
Mikor Jézus a vakon születettet meggyógyította, földre köpött és sarat csinált és azzal kente 
meg a szemét. A nyálnak gyógyító erőt tulajdonítottak, ám tilos volt szombaton nyállal 
megkenni valakit. És Jézus ezt a szabályt rúgta föl! Elküldte a Siloám tavához fürdeni, és 
meggyógyult. A tó neve azt jelenti: küldött. A vak hitét próbálta meg, hogy elmegy-e ahhoz a 
messzi tóhoz.  
Péter megtagadta Jézust. Mégis miért rá bízta a tanítványok vezetését? Egyszer már megígérte 
neki, hogy ő lesz a vezető, mert az Atya nyilvánította ki benne, mikor megvallotta, hogy kinek 
tartja Jézust.  
Tanítványnak tekinthetjük-e Júdást, ha Pétert annak látjuk? Beleállt a tanítványságba, de nem 
úgy viselkedett. Az utolsó vacsora elején mindegyik visszakérdez, hogy ugye nem én vagyok-e 
az. Ilyen ingatag volt a hitük. Csak a lélekkeresztségük után erősödött meg a hitük.  
János: az Atya nem is ítél el senkit sem. Ezt a mondatot nem lehet összeegyeztetni a Máténál 
olvasottal, hiszen a Fiú sem ítél!  
Mit jelent, hogy az Atya a Fiúnak adta az ítéletet? Hatalmat adott neki minden fölött! Hatalma 
van arra, hogy ne ítéljen, hogy helyette megbocsásson!  
Hogyan kövült bele az emberek gondolkozásába az ítélet? Annyira bennük élt a büntető isten 
képe, hogy nem bírtak és ma sem bírnak tőle szabadulni.  
  
Mt 5,21: a tettet büntetik az ítélettel, nem a szándék tisztaságáról gondoskodnak.  
Mt 5,22: büntetésről van szó. Azt sugallja, hogy féljünk az ítélettől!  
Jn 5,24: Ez meg azt mondja, hogy ne féljünk, hanem higgyünk!  
  
Félhet-e egy tanítvány? Nem félhet.  
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Ne attól féljetek, akik a testet megölhetik, attól féljetek, aki a lelket és a testet is a kárhozatra 
vetheti! (Mt 10,28) - tehát akkor önmagunktól se féljünk? Hogyan értsük ezt? Ha nincsen 
félnivalója a tanítványnak Istentől, miért féljen önmagától? A bűntől féljünk!  
Mi a bűn a tanítvány számára? Ha elveszíti a hitét! Kihűl benne a szeretet. Ez a magvető 
példabeszédében szerepel, hogy nem hoz termést: a világ csábítása, az élet nehézségei 
elfojtják.  
  
A bűntől való félelem helyett kérjük azt, hogy ne vigyél minket a kísértésbe! A kísértések 
hatására nől a hitünk. Mi a fejlődés mozgatórugója? Éppen a kísértés, tehát, hogy próbára van 
téve a hit. Ezért jöttünk le a kísértés világába. Ha tehát ilyen fontos a kísértés, miért imádkozza 
Jézus, hogy ne vigyél minket a kísértésbe?  
A Miatyánkban párokban és egy ízben hármasával szerepelnek a kérések. Tehát együtt kell 
tekinteni azt, hogy ne vigyél minket a kísértésbe, azzal, hogy de szabadíts meg a gonosztól.  
Tehát ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól: ezzel az újjászületést kérjük! 
Egyszer és mindenkorra szabadítson meg Jézus a gonosztól azzal, hogy újjászül minket az Isten 
Lelke! Nem azért jövünk vissza, hogy erősítsen minket a kísértés, hanem, hogy szolgáljuk 
azokat, akiket még erősít a kísértés.  
Amíg a hívő adósságot törleszt a kísértések világában, mindig szaporítja a régi adósságot.  
A tanítvány állapotszerűen tanul, alakítja a gondolkodását. Ahogyan rendet teszek a fejemben, 
úgy tesz rendet Jézus a szívemben. A szív: törekvésközpont, a Jézus felé való törekvés 
középpontja.  
  
Jn 5,26-27: érthető nyelvre lefordítva: élete van Önmagában: Ő az Élet forrása. Senkitől nem 
kapta az életet az Atya. Mit jelent az Élet az Atyában? A Létezés Teljessége!  
A Fiúnak is megadta, hogy élete legyen Önmagában: nehéz megérteni, mert az Atya egy a 
Fiúval: mindennek az Atya a forrása.  
  

2013. II. 28., CS  
  

Kérdések 
 

Kata a lelki szárazságról olvas föl egy Hang-idézetet, erről beszélünk.  
  
Megélt-e Jézus lelki szárazságot? Nem, mert az Isten Lelke végig rajta volt! Ő az Isten! Nem 
teremtett lény, nem élhet meg ilyet.  
  
Mégis Isten megéli-e azt, hogy nekünk hiányzik Ő? Valójában Isten-hívő emberben nem 
hiányozhat Isten! Ahol nincsen jelen, ott nincsen szeretet: ez a pokol. Akiben nem él, az a 
szellem a pokolban létezik.  
  
János megkérdezte, hogy miután megtért valaki a tanítványok közül, élt-e át akár több hétig 
tartó teljes reménytelenséget. Csak egy tag jelentkezett.  
  



42 
 

Mi jellemzi a tanítványt? Rátette az életét Jézusra! Benne él az Atya (Jn 14,23). Aki hisz, a 
jelenben bizakodik, a remélő pedig a jövőbe veti a bizalmát. A tanítvány hisz, a hívő, a világi 
ember remél.  
  
Ha reménytelenségbe esik a hívő, ki tud belőle lábalni a hittől átjárt józan eszével.  
  
Ha van lelki szárazság, az egy érzelmi állapot.  
  
Kit ér kísértés? Az Istenhez tartozót éri kísértés. Az Angyal azt mondja, hogy ott támad a 
kísértő, ahol falat emel az ember. Ne álljatok ellen a gonosznak! Ott van kísértés, ahol erre 
lehetőséget kínál az ember tudatosan vagy tudattalanul. Ha itt tanulunk, közöttünk van Jézus! 
Nincsen helye a kísértőnek!  
  
Ha valaki tanítvány, ilyen nem fordulhat elő! Jézus nem enged egy ilyen állapotot a 
tanítványára. Előfordulhat ilyen lelkiállapot, de nem a tanítványnál, hanem a hívőnél. Mikor 
még birkóznia kell a hitéért.  
  
A lelki szárazságnak csak belső tartalma van. Lelki élmény, látásmód.  
  
Miért nem volt ember Jézus, ha ő Emberfiának nevezi Magát? Az Emberfia szót most 
félretesszük. Az ember teremtett lény, elfordult az Istentől. Az ember képes elkárhozni, Jézus 
pedig nem. Az embernek üdvözülnie kell, hogy Istenhez jusson, Jézus pedig Maga az Üdvözítő! 
Az ember fejlődik, Jézus Maga a Teljesség! Az ember újra és újra leszületik a Földre, Jézus csak 
egyszer jött el, a második eljövetelével ér véget a világkorszak. Amint az ember az 
erkölcsiségétől válik emberré, és nem a testétől, ugyanúgy Jézus sem válik attól mássá, mint 
ami: Isten, csak attól, hogy emberi testet öltött Magára.  
  
Hogyan lehet az Isten testben? Istennek semmi sem lehetetlen. Hogyan? Érdekes kérdés, de 
sokkal fontosabb, hogy miért?  
  
Szenved-e az Isten? Mondhatott-e olyat, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el Engem? Az 
evangélista a 22. zsoltárt idézi, amiben az is szerepel, hogy Uram, Te nem hallgatsz meg 
engem. Jézus pedig kijelentette: Atyám, tudom, hogy Te mindig meghallgatsz Engem. Tehát 
ellentmond Jézus szavainak, a valóságnak, a 22. zsoltár szava.   
Fontosabb érv: milyen Isten az, aki valamilyen zsoltárt idéz a kereszten? Ráadásul tudta, hogy 
mi vár Rá. Ez a kétségbeesés mondata. Istennek nincsen szüksége arra, hogy ószövetségi 
idézetekkel támassza alá mondanivalóját.  
  
Szellem az ember: mert Szellem az Isten! Az Ő képére és hasonlatosságára alkotta az embert. 
Jézusnak meghalt a teste, és utána Ő életrekelt a halottak közül, bizonyította, hogy nincsen 
halál! Csak átmenet van.  
  
Aki nem hisz Jézusban, abban Isten csak létbentartó módon van jelen. Az ilyet nem is tudja 
Jézus boldogítani, mert nem fogadta Őt be. A boldogság az Istennel való kapcsolatunk 
megélése.  
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Jézus állapotszerűen szeretett-e a Földön? Igen, mert Ő Maga a Szeretet. A szeretet három fő 
megnyilvánulása: nem ártok, megbocsájtok, segítek, ahol tudok. Nem ütök vissza az 
ellenségemnek.  
Egy gyereknek korlátozott a felelőssége, de van. Ha már valaki felnőtt, akkor már önmagáért 
felel. Meg kell tanulnunk, hogyan szerethetjük ellenségünket.  
  
Mit jelent a megtérés kapcsán, hogy az első lépést az Isten teszi meg? Egyrészt megteremtette 
az embert, másrészt mindig fölkínálja a megtérés lehetőségét, amivel egyszercsak él a szellem 
(odaát), hogy Istent választja.  
  
Mikor tudok minden embert a legjobban szolgálni? Ha tanítvány vagyok. Mert úgy élek, hogy 
bárkinek javára válhat, aki szeretne.  
  
Jézus kereste, kérte a hitet, nem Ő adta. Egész Izraelben nem talált akkora hitet, mint a római 
századosnál, pedig kereste.  
  
Szabad akarat helyett a döntésképességről és a döntés lehetőségéről beszélünk, amit Isten 
felkínál.  
  

János evangéliuma (4,38) 

  
Jn 4,38: Kiknek a fáradozásába léptek be a tanítványok? Mt 25,24: uram, tudom (ismerlek 
téged), hogy kemény ember vagy: aratsz ott, ahol nem vetettél, és ott is gyűjtesz, ahová magot 
nem szórtál.  
Máté25.25. És ezért féltem, elmentem és elástam (elrejtettem) a földbe a talentumodat, nézd, 
itt van, ami a tied.  
És az Úr nem cáfolja meg a szolgát! Ugyanarról van-e szó Jánosnál, mint Máténál? Úgy 
gondolom, igen.  
Aratni jött-e Jézus? Igen, Ő Maga mondja: az aratnivaló sok, a munkás kevés. Elveti a magot: 
ez a tanítás. A vetés akkor kezdődik igazán kifejezetten, mikor Isten szövetséget köt az 
emberrel (Ábrahám vagy Mózes, itt most mindegy). A szövetség célja: hogy visszataláljon 
Istenhez az ember. Egyedül nem talál vissza az ember, mert nincsen mihez mérnie magát. 
Aratni jött, mert betelt az idő! Mi volt a búza az Ószövetségben? Ami csak a valóságos Istent 
fogalmazta meg: ami Jézussal igazolható. Ha Jézus nem működött volna hatékonyabban, ha 10 
évvel korábban vagy későbben jön, mit jelent, hogy betelt az idő?  
Mi nem látjuk a mélyebb összefüggéseket. Akkor már volt 11 tanítvány és rövidesen ezrek 
csatlakoztak hozzájuk. Feri bácsi szerint elindult az Isten élete a Földön az emberekben. A 
learatott búzából lesz a kenyér, amit átjár Isten Országának kovásza. Ez mind-mind összefügg!  
  

2013. III. 5., K  
  

Kérdéseim  
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1. Ha a kísértő falakat tör be, akkor hogyan kísérthette meg Jézust? Talán Jézus is falakat 
emelt? Mik ezek a falak? - megpróbálta Jézusnak az emberi testben való lekötöttségét. A test 
felől akarta becsapni. Hogy te is ember vagy, egyél te is - pedig Ő nem ember, hanem Isten. 
Tehát ez a fal, ha úgy tetszik, a természetünk, csak Jézusnak nincsen természete. A testének 
vannak vagy voltak adottságai.  
  
2. Ha Jézusnak, a Földre szállt Istennek, Aki Isten teljességét jelenítette meg a Földön, nem volt 
szüksége arra, hogy az Ószövetséggel igazolja Önmagát, miért válaszol az Írás szavaival a 
kísértőnek? Talán a lejegyző írta így le? - Igazából arra válaszolt, hogy Rá, az Ő helyzetére 
vonatkozóan mi van megírva. Mert nem az vonatkozik rá, amit a sátán mond, hogy ti. 
angyalainak parancsolt felőled, tehát, hogy helyette gondolkodjanak, hanem, hogy ne kísértsd 
Uradat, Istenedet, illetve, nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, ami Istentől 
származik. Hát még Jézus! Ő nem ember! Ő Isten Igéje maga és az Atya akaratát teszi. Tehát, 
amit Jézus szájába adnak, az sem vonatkozik Rá annyiban, hogy Ő nem ember, a mondat 
második fele viszont igen. A harmadik kísértésben a sátán fölfedi magát, hogy minden 
hatalmat ő bitorol a Földön az erőszak által. És Jézus is megmutatkozik istenségében: Uradat, 
Istenedet imádd és csak neki szolgálj! (Mert ha nem imádod, akkor is neki szolgálsz, mert az 
Istent szeretőknek minden a javára válik.)  
  
1. Igazából az a lényeg, hogy megkísértheti-e Istent a sátán? Ahol Isten, ott nem lehet jelen a 
sátán. Itt a meghalni képes test módosítja Isten állapotát. Kiszolgáltatja Magát Isten a testi 
nehézségeknek. Isten eljött arra a Földre, amit kisajátított az ördög. Jézus példát adott arra, 
hogyan viszonyuljon emberi testben az ördöghöz. Álruhába öltözik Isten a Földön. Gyenge 
pontja-e ez Istennek? Nem gyenge pontja, de ezt nem tudja az ördög. Nem gondolta volna, 
hogy Isten testben jön el az ő birodalmába. Tehát szükségszerű a találkozás. Mindenki 
találkozik az ördöggel idelent, azért van itt. Vagy, mert ő maga is az, vagy azért, mert már nem 
az. Ránézésre nem tudom, ki tartozik Jézushoz, mert nem látok a lelkébe. Az Isten jelentette 
világosság az ember szívében van. Az anyagvilág eltakarja a szellemvilágot, a valóságot. Ezért 
az anyagvilág az illúzió. Az ördög is látta Bemerítő János tanúságtételét, mikor megmondta, 
hogy Jézus az Isten. Jézusnál is próbálkozik az ördög. Mi a különbség aközött, mikor az 
embernél próbálkozik és mikor Jézusnál? Jézusnak nem tud hazudni. Belelát az emberbe, ezért 
találja meg a leggyengébb pontomat. Tudhatta-e, hogy Jézusban az Isten jelent meg a Földön? 
Angyalkönyv: az ördög nem ismeri az újat. Ilyen vonatkozásában nem ismerheti az Istent. Csak 
olyan messiásra gondolhat az ördög, amit az emberekbe is beleültetett: a szabadságharcosra. 
A valódi Messiást sem ismeri, tehát Jézust sem ismeri. Csak azt látja, hogy több van itt 
prófétánál. Az Isten Fia kifejezésnek nem ismerheti a tartalmát, de tudja, hogy más, mint 
próféta. Meg akar győződni arról, hogy ki ez. Ezért provokálja. Az embert azért kísérti meg, 
hogy bűnbe vagy vétekbe vigye. Jézusnál nem erről van szó, hanem az erejét akarja 
megpróbálni. Azt mondja, hogy teremtsen kenyeret, ha éhes és az Isten Fia. Ha Jézusnak lenne 
testi gyöngesége, akkor teremtene Magának kenyeret. A második kísértésnél már 
bemutatkozik Jézus: ne kísértsd Uradat, Istenedet. De nem hisz neki az ördög, hiszen követi 
Őt, csak egy időre hagyja el.  
Tehát Jézus nem épített falakat a kísértés ellen, mert nincsen rá szüksége. A gadarai 
megszállottnál már leesik valami a démonoknak, hogy idő előtt jött, hogy gyötörje őket.  
  
2. Azért válaszol Jézus az Ószövetséggel, mert az ördög csak az Ószövetséget ismeri. Lehet, 
hogy azért idézi az evangélista az Ószövetséget Jézus szájába adva, mert így jegyezte le. Abban 
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a pillanatban, hogy bejön az Ószövetség, nagyon meg tudja lovagolni az ördög, nagyon kell 
vigyázni.  
Mi az Újszövetség forrása?  
Jézus mondásainak gyűjteménye (Logion). A farizeusok állandóan Jézus nyomában jártak és 
leírták a mondásait viasztáblákra, amiket Jeruzsálembe küldtek. Azért van ennyi ismétlés a 
három szinoptikusban, mert külön-külön dolgoztak, azonos forrásokból. Másik forrás a 
szájhagyomány: Lukács utánajárt mindennek, a tanítványok is mást emeltek ki egy-egy 
történetből. Harmadik forrás a lejegyző saját lelkülete, a Szentlélek: hitelessé teszi azt, amit a 
lejegyző leír. Nem mondhatjuk teljesen biztosan, hogy János evangélista nem volt tanítvány, a 
többiekre meg biztosan rámondhatjuk, hogy nem voltak azok. Akik leírták, nem is tudták teljes 
mélységében, hogy mit is jelent.  
  

János és az ítélet folytatása  

  
Miért fontos az ítélettel ennyit foglalkozni? Ezen múlik az örök életünk. Megnézzük, mit 
értenek az evangélisták az ítélet alatt, és végül eljutunk oda, Jézus mit ért az ítélet alatt.  
  
Jn 5,26-27: Az Atya senkitől sem kapta az Életet, mert Ő Maga az Élet. A Fiú sem kapja senkitől 
az Életet, mert Ő Maga. Az Atya egy a Fiúval. Az, hogy Jézusnak teljhatalma van, következik 
abból, hogy Élete van Önmagában. A Létezés Teljessége az Atya. A teljhatalmat uralkodásnak, 
evilági értelemben vett uralkodásnak gondolja a hétköznapi ember és a hívő is, mert ez a 
tapasztalata a világból és a büntető istenben hisz.  
Kiszolgáltatott-e az ember az Istennek? Nem, ráadásul Isten nem is létezik számára, ha nem 
hisz Benne. Az embernek kell vigyázni az Istenre. A Hang szerint mindenki azt csinál Istennel, 
amit akar. Ilyesmi elő nem fordulhat ebben a világban. Így mindenben át kell alakítanunk a 
gondolkodásunkat!  
Hogyan adott Jézusnak hatalmat az Atya? A Földre születése és tanítása maga az ítélet. 
Felhatalmazást adott neki, hogy ítéletet tegyen: hogy megjelenjen a Földön. Ez maga az ítélet.  
  
Jn 5,28-29: Az utolsó ítéletre vonatkozik ez a mondat. Kik vannak a sírboltokban? Hiszen a jók 
is a sírboltokból jönnek elő. Mit keresnek a jók a sírboltokban? A korabeli zsidó felfogás szerint 
kivétel nélkül mindenki a sírboltba kerül és ott várja a föltámadást, ha jó volt, ha rossz volt. A 
Messiás hozza el nekik a feltámadás. Ekkor testben jönnek elő a sírboltokból. Tehát a lejegyző 
csak így tudta megfogalmazni, mert Jézus nem ezt mondja a feltámadásról. Azt mondja: Én 
vagyok a feltámadás és az élet, aki Bennem hisz, még ha meghalt is, élni fog. Jézus négy helyen 
találkozik a sírboltokkal az evangéliumokban: Lázár feltámasztásánál, mikor a meszelt sírokhoz 
hasonlítja a farizeusokat, mikor a gadarai megszállott a sírboltokban lakik és mikor a testét 
sírba teszik. Az ítélet föltámadása: az utolsó ítéletnél történik meg a jók és a rosszak 
szétválasztása.  
  

2013. III. 12., K  
  
Mi legyen a következő fogalom?  
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A Földön csak nehezen lehet érdemszerző módon szeretni (Mt 5,46: ha csak azokat szeretjük, 
akik minket is szeretnek, miben különbözünk a vámszedőktől), mondja a Hang. Hogyan látjuk 
ezt?  
  
A szeretet állapot, nem érdem. Jót akarok és nem érdemet akarok szerezni. Aki érdemről 
beszél, leragadt az adósságtörlesztésnél. Isten azért szeret, mert Ő a szeretet kiáradása. Aki 
Hozzá tartozik, annak el kell jutnia erre a szintre, hogy természetévé válik a szeretés, nem 
pedig jutalomért teszi.  
  
Nekem az a kulcsmondat, hogy szeressétek ellenségeiteket, hogy fiai legyetek égi Atyátoknak! 
Tehát, ha így fejeznénk be Máté 5,46-ot: Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, 
hogyan lesztek fiai égi Atyátoknak? Ha ezt idézné a Hang: A Földön csak nehezen lehet úgy 
szeretni, hogy az Atyához tartozzunk, ezzel már egyetértek.  
  
Jézus korában az ószövetségi emberek érdemben és jutalomban tudtak csak gondolkodni. 
Minél több törvényt be tudtak tartani, annál nagyobb jutalmat reméltek. Ezért képzelték 
megigazultnak magukat a farizeusok, írástudók. Egyszerűen mást nem értettek volna! Tehát az 
ő nyelvükön szólalt meg Jézus.  
A Hangban viszont az szerepel, hogy csak létbentartó és boldogító szeretet van. Nem beszél 
máshol érdemszerző szeretetről.  
A tanítványnak gyermeki lelkületet kell megcéloznia. A gyermek pedig nem tud érdemszerző 
módon szeretni. Sőt, ráhagyatkozik Atyjára.  
  

János és az ítélet - folyt.  

  
Jn 5,30: A Betesda fürdőben hangzik ez el, miután meggyógyította a 38 éve bénát szombaton. 
Hogyan hallja, miről beszél Jézus? (Ahogyan hallom, úgy ítélek.) Az Atyától hallja! Nem tehetek 
mást: meg sem fordul a fejében, hiszen egy az Atyával. Ha Feri bácsi hallotta a Hangot, hogyan 
volt ő ezzel? Ő is belülről hallotta.  
Lehet-e egy a tanítvány az Atyával? Hogy egyek legyenek. (Jn 17,21-23) Legyetek tökéletesek, 
amint a ti mennyei Atyátok tökéletes. Tudunk-e így tökéletessé válni? Kért volna-e Jézus olyat, 
amit nem tud a tanítvány? Akkor miért mondja Jézus, hogy az Atyával együtt lakóhelyet vesz a 
tanítványnál (Jn 14,23)? Embernek lehetetlen, Isten mellé állva minden lehetséges. Minden 
lehetséges annak, aki hisz.  
  
Korábban megbeszéltük, hogy az imában Istenhez emeljük a lelkünket. Ekkor egyek vagyunk 
Istennel! Hasonlóan: úgy legyünk tökéletesek, mint az Isten. Ettől nem leszünk Isten, de úgy 
tökéletesek leszünk, mint Ő! Isten nélkül nem tehetünk semmit (Nálam nélkül semmit sem 
tehettek. Erre képes magától az ember.) A tökéletességre is Isten mellé állva lesz képes! Nem 
az a kérdés, hogy a magunk szintjén (ez éppen olyan önmentegetés, mint a gyarlóság 
emlegetése), hanem, hogy Isten mellé állva! Isten plusz egy fő: abszolút többség. A 
tökéletességben hiányozni fog a magam, mert bejön az Isten!  
Ebben a vonatkozásban ember: Isten gyermeke! Az ember megnevezés elválasztja az Istentől: 
semmi közöm az Istenhez, én ember vagyok! Közben pedig Isten a gyermekének lát!  
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Lakást veszek nála: belém költözik Isten! Isten bennem van és én Őbenne! Ha Isten lakást vesz 
bennem, akkor a Tökéletesség vesz bennem lakást. Élni akar bennem Isten: emelni, 
boldogítani, tanítani akar a Tökéletesség. Ha ez sikerül, tökéletes leszek, hiszen a Tökéletesség 
él bennem. Legyetek tökéletesek: szeressük és fogadjuk be Jézust!  
  
Ha tökéletes tud lenni Isten gyermeke, az ember, tud-e egy lenni az Atyával? IGEEEEN!!! 
Tudok-e egy lenni Jézussal? Igen. Ezáltal az Atyával is egy tudok lenni! Mert lakást vett nálam. 
Nehéz ezt felfogni, mert nem mindig élem meg az Istennel való kapcsolatot, pl. ha vétkezem.  
  
Egyek vagyunk abban Istennel, hogy Ő is, én is azt akarom, hogy tanuljak Tőle, tanuljam Őt. 
Rajta keresztül vagyunk egyek egymással is. Azt akarom mint Ő: ebben is egyek vagyunk. Azért 
jövünk el ide, hogy jobban megértsük Őt. Tehát Feri bácsi egy volt Jézussal! Amit az 
örökkévalóság igazol a Hangból, abban egy volt az Atyával. Mi a különbség Feri bácsi és Jézus 
között? Feri bácsinak volt természete, Jézusnak nem volt. Feri bácsinál ez volt a szűrő, 
Jézusnak nem volt szűrője. Mint az aranyötvözet, mekkora részben tartalmaz aranyat.  
  
Nem tehetek magamtól semmit sem: elmondhatja-e a tanítvány is? Igen, hiszen Nálam nélkül 
semmit sem tehettek. Elfogadtam Jézust Uramnak és Megszabadítómnak. Úgy ítélünk-e, 
ahogyan halljuk? Nem, mi nem ítélünk, hanem azt tesszük, amit hallunk. Mit teszünk? 
Szeretünk! Tanulunk! Vállaljunk áldozatot, áldozzunk, legyünk irgalmasak, higgyünk Benne, 
legyünk megbocsájtóak!  
  
Az Én ítéletem igazságos: valójában az Atya ítél, és az igazság (valóság) Maga az Atya. Mi az 
ítélet? A tanítás! Aki nem fogadja el, már ítéletet mondott önmaga fölött. Mert Jézus Maga a 
tanítása! Azonos a tanításával. Amikor Jézus azt mondja, hogy Ő nem ítél, azzal arra utal, hogy 
nem úgy ítél, ahogyan várnánk! Jézus megjelenése szembesíti az embert önmagával: jobbra 
állok vagy balra. A hitem dönti el, merre állok.  
  
Van-e Jézusnak saját akarata? Nincsen, Ő egy az Atyával. Rámutat arra, hogy jelen van az Atya 
is, tehát Őt is látják, mikor Jézusra tekintenek.  
  
A forrás nagyobb a pataknál. A patak egy a forrással. Ezt a kicsi hasonlatot lehet az Atya és a 
Fiú kapcsolatára mondani. Az angyalok világában csak forrás van, mindenki a forrásból él.  
  
Jn 7,23-24: 1Móz 17,10: a nyolcnapos gyermeket körül kell metélni, mert ez az Ábrahámmal 
kötött szövetség jele. A szövetségbe való betagozódás gyógyítás, a lélek gyógyítása. A 
szövetség tartalma: az Igaz Istennel való kapcsolat. Ekkor az Újszövetség: Isten újítja meg a 
kapcsolatot. Mózessel lett megalapozva a kapcsolat, betöltve pedig Jézus által.  
  

2013. III. 19., K  
  
Hozzászólás a tökéletességhez: csak Istenben lehetek tökéletes! Olyan ez, mint a kérdés: jó 
úton járok-e? Feri bácsi egészséges megközelítése: tanítvány vagy-e vagy sem? Ha meg azt 
kérdezem: Jézus tanítványa vagyok-e, már jóval nehezebb félremagyarázni! Sokak azért nem 
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értik a tanítványságot, mert kihagyják a gondolkodásátalakítást. Itt biztosan meg lehet látni, 
hogy valaki nyitott-e Istenre, avagy sem.  
  

János és az ítélet bef.  

  
Jn 5,30-ban szerepel az igazságos kifejezés. Igazságos ítélet. János kigyűjtötte Máté 
evangéliumából az igazságról szóló részeket. Külön kell tárgyalnunk az evilági értelmet és 
külön Jézus értékrendjét.  
  
Mit tart igaznak és igazságosnak az evilág rendje?  
Ha megadjuk valakinek, ami jár neki. Ráadásul az igazság szubjektív megítélés kérdése. 
Mindenkinek igaza van a maga módján. A saját látásmódja a mintája az igazságnak. Mindenki 
azt tartja igaznak, amit az egyéni látásmódja alapján annak lát. Ő maga szolgáltat igazságot: 
bosszút áll. Igazságot oszt. Van-e olyan, amit mindenki igaznak tart? Nincsen ilyen! Ha 
magunkat, a Hang Közösség tagjait is figyelembe vesszük, akkor a halál léte sem igazság: 
nincsen halál!  
  
Jézus tanításában mi az igazság? Nem mi, hanem Ki? Nem igazság Ő, hanem Valóság! Ebben a 
világban nem fedi egymást igazság és valóság, ehhez hinni kell. A Hang szerint az igazság a 
valóság tudati tükröződése. Ki ismertette meg először a Valósággal az embert? Jézus! Tehát az 
Isten.  
  
Hogyan gondolkodtak az igazságról a farizeusok és a tanítványok? Egyrészt a törvényt látták 
annak. A többit pedig János kigyűjtötte.  
 

Igazság 

  
Mt 1,19: az evangélium lejegyzője mondja ki Józsefről, hogy igazságos. A törvény szerint meg 
kellett volna kövezni Máriát, mert gyermeket várt annak ellenére, hogy nem élt házasságban. 
József pedig nem hagyta, hogy megöljék. Máté ezzel azt is mondja, hogy József irgalmas, 
megbocsájtó volt. Máté már meglátja ezeket, mert ezek Jézusból fakadnak és rálát arra , hogy 
már nem az ószövetség mércéje számít, hanem Jézus.  
  
Mt 3,15: Mitől lesz Jézus bemerítése igazságos? Ettől lesz valóságos. A bűnösökkel akart Jézus 
közösséget vállalni, tanúságot tesz amellett, hogy kihez jött. Jel ez. Jézusnak a személye 
Magában jel, mert mindenben eltért a várttól. Hol itt az igazság? Isten közösséget vállal a 
bűnösökkel!  
Az emberben elkülönül az igazság a valóságtól, Jézusban egy ez a kettő. Az igazság, a valóság 
csak erkölcsi kategória lehet, mert az ember lényegét érinti.  
  
Mt 5,6: hegyi beszédből: boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert megelégülnek 
vele. Ez a szellemi táplálék, ami Maga Jézus! Ehhez nyitottság kell. Akinek füle van a hallásra, 
hallja meg. Aki lelkével hallja meg és magáénak érzi a tanítást. Nemcsak kenyérrel él az ember, 
hanem minden Igével, mely Istentől származik. Az élő víz, élő kenyér, mire ezek szomjaznak! 
Mindenből tanulhatok, de nem mindenkitől. És boldogok, akik ilyen létállapotban vannak! 
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Boldogok-e az angyalok? El sem veszíthetik Őt, mert a boldogság a jó birtoklása az elvesztés 
félelme nélkül. Náluk nincsen félelem!  
Hogyan állíthatják igaznak, hogy Jézus keresztre vitte a bűneinket? Sehogyan!  
  
Mt 5,10: Gyurka bácsi megkérdezte a Szellemi Búvárok Egyesületében, hogy ki örül annak, ha 
üldözik. Arra akart kilyukadni, hogy ugyan mitől lenne boldog, akit üldöznek? Mert Gyurka 
bácsi sem értette, hogy mi a boldogság! Nem tudta! Nem érzelem! (Egy időben Feri bácsi járt 
Gyurka bácsi papi közösségébe, és Feri bácsi minden szavába belekötött! Ezt ő nem tudta 
elviselni.) Egyszer Gyurka bácsi megmondta Robinak, hogy nem tart többé igényt a 
segítségére. Ettől Robi nagyon boldog lett, mert megnyilvánult, hogy nem hozzá tartozik, 
hanem Feri bácsihoz! A papi közösségből elküldte Gyurka bácsi Feri bácsit és fél év múlva 
meggondolta magát, visszahívta és Feri bácsi visszament!  
A saját igazságáért sok ember üldözést szenved, harcol egymással. Mégsem boldogok tőle! 
Jézusnál: akit Érte üldöznek, az boldog! A Jézus tanításáért üldözöttek boldogok! A tanítással 
Jézust birtokolják.  
  
Mt 5,20: Annyira fontos az igazság, hogy aki nem igazságos, nem megy be az Isten 
Királyságába! Aki nem ismeri az igazságot, nem ismeri Jézust. Mi volt a farizeusok igazsága? Ők 
képviselték Istent! És ennél van jóval nagyobb igazság! Egy tekintélyes farizeust, írástudót fölül 
kell múlnia egy kis halászlegénynek, aki tanítvány! Hogyan? Hinni kell Jézusban!  
Nem akarunk senkit zsebre vágni! Nem bonyolódunk fölösleges vitákba. Mikor bonyolódunk 
vitákba? Ha nyitottságot tapasztalunk. Ha nem hiszünk Jézusban, egyáltalán nem megyünk be 
az Egek Királyságába! Jézus igazsága fölülmúlja a vallások igazságát. Hogyan lehet megérvelni? 
A vallásos ember nem tud kilépni a keretéből, hanem a saját vallását gondolja egyedül 
üdvözítő eszmerendszernek. A vallásos ember nem szabad, mert alá-fölérendeltségben él.  
Hogyan lehet akkor, hogy most olvas néhány testvérünk egy olyan könyvet, amit egy baptista 
lelkész írt, és azt állítja, hogy bekukucskált a Mennyország kapuján? Egek Királyságáról 
beszélünk. A tíz talentumos szolga máshol van, mint az öt talentumos. Mindenki azon a szinten 
éli meg a Mennyországot, amilyen szinten képes ezt megélni.  
  

2013. III. 26., K  
  
Michael Newton: Lelkünk útjai 1-3.: a regressziós hipnózis módszerével kutatja az illető, hogy 
mi történik az emberekkel haláluk és következő leszületésük között odaát. Tibor azt mondja, 
hogy odaát szellemi vezetők vezetik az embereket.  
Van egy másik könyv is, John Lennon üzenete az ötödik dimenzióból, már régen olvasták.  
  
Az egység megélése: az Angyalkönyvben szerepel egyszer, hogy elbúcsúzáskor azt mondja: 
legyünk egyek egy pillanatig! (45. beszélgetés, 122. o.) Nincsen értelme arról beszélni, mikor 
és hogyan leszünk egyek az Angyallal. Amikor én is és az Angyal is elérkezünk oda, akkor 
történik ez meg!  
Eggyé tudunk-e válni Jézussal itt és most? Ha tökéletessé válhatunk, mert befogadtuk Jézust, 
akkor eggyé is tudunk vele válni! E kettő feltételezi egymást! Ha Jézussal egységbe kerülök, az 
Őrangyalommal is egységbe kerülök. Az Angyalok Istenből vannak. Akihez szól az Őrangyala, 
Isten szól hozzá!  
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Az Angyaloknak is van útja! Teremtett lények ők is!  
  
János szerint a gabonakörök jelzik egyértelműen, hogy itt vannak a Földön a földönkívüliek. A 
Voyager-űrszonda magával vitt egy aranylemezt az emberiség adatairól. Angliában egy 
gabonakörben megjelent az aranytábla szakasztott mása! És mellette még egy másik jel, amit 
azóta megfejtettek.  
  
Reinkarnáció kérdése: legalább arra mutat rá, hogy van előző életünk (és lesz következő is). Az 
ember rájön, hogy nincsen halál és akkor nem is fog félni a haláltól! A hívő ember is fél a 
haláltól. A vallásos embereket a félelem tartja sakkban. Ha valaki elindul egy ilyen úton, ami a 
reinkarnáció elfogadásával kezdődik, előbb-utóbb Jézushoz jut.  
  
Mikor a Hanghoz olyan levelet írt valaki, hogy nem hisz a reinkarnációban, azt válaszolja, hogy 
nem a reinkarnációban, Bennem kell hinni! Érdekes, de nem döntő kérdés ez. A 
pszichológusok foglalkoznak mostanában a reinkarnációval, akik nem tudják, mi a lélek, csak a 
megnyilvánulásaival foglalkoznak. Nem tehetik meg, hogy Jézussal foglalkozzanak, mert 
rájönnének, hogy nem a lélek a fontos, hanem a szellem. Az Angyal szerint mindennek van 
lelke, még a kőnek is!  
  

Igazság – folyt. 

  
Mt 5,20: Már akkor igazságosnak kell lennie a tanítványoknak, mert tanultak Jézustól. 
Igazságosság: valóság. Tehát a farizeusok valóságlátása hamis, Jézusé pedig igaz. Miért nem 
mehetnek be Isten Királyságába a tanítványok? Mert akkor nem fogadták be Jézust. Nekik az a 
dolguk, hogy tanulják Jézust, azért, hogy befogadják. Júdás nem is ment be a Mennybe.  
  
Mt 5,45: Ki lehet igaz? Aki hiteles. Nátánáelt is igaznak mondja Jézus. Attól hiteles valaki, hogy 
a szavai megfelelnek a tetteinek, szinkronban vannak egymással. Robi nem találkozott Feri 
bácsinál hitelesebb emberrel. Ki lehet hiteles? Aki Istenhez tartozik! Az egész életében hiteles. 
Aki pl. öngyilkos lesz, egy önmaga és Isten elől menekülő ember. De nem Ember a maga 
nemes értelmében. Honnan meríti a hitelességét? Istenből! Tehát nem önmagából fakad.  
A jóság és gonoszság belülről fakad.  
  
Mt 6,33: HF: miért kell keresni Isten Királyi uralmát? Mi az? Van-e különbség Isten Királyi 
uralma és igazsága között? Miért ráadásul adja a többit ezek után?  
  

2013. IV. 2., K  
  
Jézus a tanítványok lábát mosta meg, nem akárkiét! Mit szólunk ahhoz, hogy Ferenc pápa 
megmosta a börtönlakók lábát? Igazából nem jelent sokat számunkra, annyira eltávolodtunk a 
hivatalos egyház látásmódjától.  
Ha azt mondjuk, hogy megjelenik az egyházban a vallásosság ördöge, amelyik a legördögibb 
ördög, mit keres ott Jézus?  
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Ha adományt adok, az én felelősségem meggondolni, kinek adom, mert fontos az is, mire 
használják!  
Végső soron örülünk a pápa tettének, és reméljük, hogy tovább is halad a megkezdett úton.  
Mit fejezett ki Jézus a lábmosással? A Hozzá tartozást és a szolgálatot: Isten szolgálja az 
embert! Példát adott, hogy mi is szolgáljuk egymást a szeretetben, áldozathozatalban.  
  
Mt 13,19: Hallgatja a tanítást, de nem érti meg: Istent látásukban kellett volna Jézus 
hallgatóinak átalakítani a gondolkodásukat. Jézus a jószándékú emberekre alapozott. Azok, 
akik olyanok, mint Natanael: egy igaz izraelita Jézus szerint. Tehát szívébe van írva, hogy ne 
tegyél mást, mint amit szeretnél, hogy veled tegyenek.  
  

Igaz - folyt.  

  
HF megbeszélése: (Mt 6,33) Miért kell keresni Isten Királyi uralmát? Miért kellett az akkori 
zsidóknak Isten királyi uralmát? Mert Isten országa bennetek van! Mert rejtve van! Azért titok 
Isten királysága, hogy aki nem akar megtérni, annak számára titokban maradjon. Ne szórjatok 
gyöngyöt disznók elé! A mai egyháznak nemhogy titok, de misztérium Isten országa, Jézus 
tanítása. A korabeli zsidók a törvény betartásában keresték Isten országát.  
  
Mi az Isten királyi uralma? A Jézus által bemutatott szeretet, végső soron szolgálat. Akkoriban 
a büntető istenben gondolkodtak, aki egy földi királyra hasonlít. A mai egyházak lelkek fölötti 
uralma engedelmességre, félelemre és bűntudatra alapozódik. Az ószövetségi istenkép is erre 
alapozódik.  
Az emberszeretet három iránya: ellenség, felebarát és testvér (tanítvány) szeretete. Hogyan 
szerette Jézus a felebarátait? A tanítványoknak megmondta, hogy pogányok házába ne 
menjetek be (nem az életre kelése utáni esetről van szó). Ellenségeinek megbocsájtott, 
szembesítette őket, nem büntetett, mert Ő a Szeretet Maga! Miért nem büntet Isten? Minden 
büntetés kívülről akarja megváltoztatni a bensőt. Ezzel csak korlátokat tudunk állítani egy 
embernek. Csak önnevelés van: belülről kifelé.  
Miben nyilvánul meg legteljesebben Isten tanítása? Elhozta a Valóság tanítását! Ennél nem 
lehet egyszerűen nagyobbat adni, kisebbet meg nem érdemes.  
  
Van-e különbség Isten királysága és igazsága között? Nincsen, mert igazsága a tanítása és 
tanítása Ő Maga. Valóság: Isten szeretetből szolgál. Aki nem úgy keresi az igazságot, hogy 
Istent keresné egyúttal, a maga igazát keresi! Odaát van-e az igazság? Az Igében az igazság! Ezt 
viszem be a szívembe a tanulással! Miért nem megy ez kívülről befelé, miért belső folyamat 
ez? Mikor a tanítványok Jézust hallgatták, kívülről ment befelé. Mikor megerősítette őket a 
Szentlélek, akkor ment belülről kifelé.  
Az Isten királyi uralma az Atya, igazsága a Fiú, mégis lényegileg egyek. Az Atya uralkodik, a Fiú 
szolgál. Az Atya szolgálata a Fiúban valósul meg. Mit csinál a Lélek? Belülről szentesíti ezt!  
  
Miért ráadásul adja a többit ezek után? A többi az adott evangéliumi környezetben az előző 
versekben említett étel, ruha, megélhetés, stb. Miért nem fogg aggódni a jézusi ember ezek 
miatt? Minden lehetséges annak, aki hisz. Aki megtalálta magában Isten királyságát, nem arra 
teszi a hangsúlyt, amit megeszik vagy visel, hanem a szívében élő Istenre teszi a hangsúlyt. 
Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, mely Istentől származik. Egy jézusi 
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közösségben élő ember nem lehet rászoruló, mert mindenkinek mindent meg kell tennie 
azért, hogy ne legyen rászoruló.  
  
HF: Mi a különbség az irgalmasság és az áldozathozatal között? Kik az igazak? Kik a bűnösök?  
  

2013. IV. 4., CS 
  
Kérdésem az Angyalkönyvből: 28. beszélgetés Gittával (pdf 137. o.), '43. dec. 31. A kérdésem: 
miért mondja az angyal többes szám első személyben, tehát magát is beleértve, hogy nem a 
tudás a hiba, de az, hogy magunknak tartottuk? Átfogalmaztuk a kérdést: mit tanít ezzel az 
angyal?  
  
Feri bácsi sem tudta eldönteni, hogy Jézus Isten volt-e vagy ember. A Csütörtöki tanítások 4. 
kötetéből hozott János egy részletet. Azt kérdezik Feri bácsitól, hogy használta-e Jézus emberi 
életében az istenségét? Először is mi az élet és mi az emberi? Másodszor pedig, Jézus az Isten 
a Földön. Nem élhet emberi életet, mert abból, ami az embert jellemzi, semmi nem igaz 
Istenre. Pl. nem teremtett, nem önző, stb. Egy olyan mondatot mond Feri bácsi, hogy Jézus 
okos és még valamilyen ember volt. Nem volt ember! Pár mondattal később meg már Istenhez 
köti, istenségét tolja előtérbe.  
Könnyű vagy nehéz volt Jézusnak a földi lét? Akkor mondhatnánk ilyet, ha feladatokban 
gondolkodna, mert akkor könnyű vagy nehéz egy feladatot véghezvinni. Jézus csak 
egyféleképpen tud viselkedni a Földön: Istenként! Nincsen mihez viszonyítani.  
A végén azt mondja Feri bácsi: annyira valóságos ember volt Jézus, hogy egyes irányzatok 
tagadják istenségét!  
  
Hogyan lehet jól értelmezni Mt 25,26 versét: aratok, ahol nem vetettem, gyűjtök, ahol nem 
szórtam? Nem a prófétákra vonatkozik, hanem arra, hogy a tanítványok tesznek tanúságot 
Jézusról, tehát nem ők vetik el az Igét, mégis az Atya aratja le. Izraelen kívül nem vetett Jézus. 
Vetés: az Ige tanítása.  
Aratni jött-e Jézus?  
 

János evangéliuma (4,35-44) 

 
Jn 4,35: a földek fehérek az aratásra: betelt az idő Jézus eljövetelével. Az aratás Ura az Atya. 
Ők mondják, hogy még hány hónap a búza aratása. Jézus meg a lelki szemekről beszél, a 
szellemi aratás idejét mutatja meg nekik. A földek fehérek az aratásra: eljött a Fény! Egyszerre 
történik az aratás és a vetés: veti az új magot és mit arat? A próféták is magot vetettek. Isten 
az Ószövetségben is tanította a választott népet. Az akkori vetést aratja Jézus! Ábrahámmal 
kezdődik a magvetés, amikor Isten szövetséget kötött az emberrel. Mi a magvetés termése az 
Ószövetségben? A hit. Hittek benne az emberek, hogy Jézus képes megvalósítani a lehetetlent.  
  
A vallásos ember lezárt. Feri bácsinak mondta valaki, hogy ő ismer egy nyitott papot. Erre Feri 
bácsi: a papnak tartania kell magát a papi rendszabályokhoz, papi mivoltához, különben repül, 
mint ő.  
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Jézus learatta az ószövetségi kalászt, azért jött és elvetette az Újszövetség magját. Ennek a 
termését a világkorszak végén fogja learatni.  
  
Jn 4,36: A tanítványok megkapják a bérüket.  
Tegyük Jn 4,38 után!  
Jn 4,38: aratni küldtelek titeket: akkor, mikor fölruházta őket az erejével és kettesével elküldte 
őket. Mások fáradoztak: a próféták.   
Jn 4,36: az arató megkapja bérét: a Mennyek Országát. Már megélhetik, milyen Istenben lenni. 
A tanítványság a bér! Tehát egy is és más is az arató és a magvető: Jézus learatja a próféták 
vetését, és elveti az Igét, ugyanakkor a tanítványokra is rábízza az Igéjét. A végítéletkor is arat 
majd Jézus, de nem egyedül.  
Pihentetjük egy darabig ezt a részt.  
  
Jn 4,39: Az asszony tanúságot tett Jézusról a társai előtt. Megtörténik az, ami Izraelben nem 
történik meg: hisznek Jézusban! Ráadásul egy nő szavára hisznek, aki még nem is élt 
házasságban, kitaszított volt. (Nem a többiekkel együtt ment a kútra.)  
Az ember hitelességét istenhite adja.  
Jn 4,40: Semmi csodát nem tett, mégis hittek Benne. Gadarában elküldik Őt, itt meg tárt 
karokkal fogadják. Ott kétezer tisztátalan állatot jobban sajnálnak, mint hogy örülnének a 
megszállott meggyógyításának.  
Mennyit ér ma egy ember? Amennyi pénze van!  
  
Jn 4,42: Ők fölismerték, hogy Ő a Megváltó! Még a tanítványokon is túltesznek ezáltal, ők sem 
mondták ki (még), hogy Jézus az Üdvözítő! A tanítástól jutottak hitre. Nem voltak megkötözve 
a messiásvárással, szabadabb lélekkel tudták Jézust fogadni.  
  
Jn 4,43-44: Ha megcseréljük a két mondatot, akkor jobban érthető. Más evangéliumokban 
Názáretben mondja Jézus ezeket a szavakat.  
  

2013. IV. 9., K  
  
Jövő hétre név, cím, telefonszám.  
  
Tibor a talentumról: a teremtettségünk része. A talentum maga az Ige a példabeszédben!  
Jézus minden mondatával, kijelentésével Önmagát kínálja. Minden igerésznek több szinten 
tulajdoníthatunk jelentést. Az gondolja lehetőségnek, képességnek a talentumot, aki testben 
gondolkodik, hogy a tulajdonságok a lényegesek. Jézus a lényeges és az Ő Igéje! Nem a test!  
A teremtésnél más értéket kap az ember, mint mikor tanítvánnyá válik. Mi ez? Istenhez 
tartozás tudata. Helyes lelkiismeretnek is hívhatjuk. Ez a megtérés lehetősége! Mindenkiben 
benne van, különben Isten nem kérhetné számon. Jézus tanításában Önmagáról beszél, ez egy 
másfajta érték. Jézus tanítását meg kell tanulni, meg kell ismerni, meg kell szerezni. Tehát 
feladattal jár a tanítványság.  
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A kapott talentum mértéke összhangban van az ember szerepével. Honnan szerzi az ember a 
képességét? A reinkarnáció során a fejlődés következménye ez is. Istenben való 
fejlődésünknek a hit az alapja!  
Ebben a példabeszédben is van szokatlan: a király a rabszolgáira hagyja a vagyonát!  
  
Egy talentumot jól forgattál, kettőt bízok rád: gyümölcsöt hoz az illető! Új felismerésre 
jutottam. Amennyi talentumot kamatoztatott az illető, annyival lesz gazdagabb Istenben, 
annyival több talentumot bíz rá Isten legközelebb. A mulasztó fél a haláltól, mondja az Angyal.  
A tanítvány nem mulaszt. A tanítvány feladata, hogy minél jobban gazdagodjék Istenben. Aki 
nem tanítvány, annak az a feladata, hogy előbb-utóbb, inkább minél előbb, tanítvánnyá váljék. 
Az ilyen nem tudja a feladatát, pedig megtudhatná. Az ilyen ember mulaszt. A tanítvány 
nagyobb a prófétánál! A tanítvány közvetlenül kapja Isten szavát, a próféta sugallatokat kap. A 
tanítvány már Istenhez tartozik. Ezért más, mikor Jézus a tanítványait tanítja és más, mikor a 
zsidókhoz szól.  
  
Jánost már nem zavarja, ha elront valamit, nem csinál belőle lelkiismereti problémát. Nem 
foglalkozik avval, hogy ha tehetné, valamit máshogyan csinálja. Ha át kell alakulnom, Jézus 
átalakít! Amikor gyötri magát az ember, az a kísértés egyik arca!  
  
A talentum más, mint a karizma: a karizma az embernek olyan tulajdonsága, amit Isten 
megtisztít és fölerősít a közösség javára. Hogyan tisztítja meg Isten és mi a közösség? Egy 
példa: a Hang Közösség tagja volt Roth István. János egy himnuszt szeretett volna egy Hang-
tábornak. Roth Pisti egy hét múlva megjelent egy Hang-himnusszal! János teljesen 
meglepődött! Tökéletesnek találta a szerzeményt! Több éjjelen keresztül írta! Legalább egy 
CD-nyi dalt írt Roth Pisti! Előtte ilyet egyáltalán nem tudott! (Mire a 2. CD elkészült volna, 
szétesett a közösség.) Pisti egy olyan karizmát kapott, ami ezt lehetővé tette. János a tanítás 
karizmáját kapta meg. Csodálkozott azon is, hogyan írhatott verseket. Biztos benne, hogy 
Istentől kapta ehhez az erőt. Viszont nem érti János, hogyan lehet karizma a nyelveken szólás. 
Hogyan válik ez a közösség javára? Legföljebb a nyelveken beszélőt építi. Lehet, hogy a 
következő életében emlékezni fog a nyelvekre, ki tudja.  
  

Igaz - folyt.  

  
Mt 9,13: Mt 12,7-ben is szerepel: irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatást.  
Mit jelent az irgalmasság, irgalmasnak lenni? Ózeás 6,6-ban: szeretetet kívánok, nem 
áldozatot, Isten ismeretét, nem égőáldozatokat. 1Sám 15,22: égőáldozat vagy az Úr szava általi 
engedelmesség. Mit jelent az irgalom? Az irgalom a szeretet előtt jár, belőle lesz a szeretet, 
abból meg az áldozatvállalás. Az égő áldozatok Isten kiengesztelését szolgálták. Az irgalommal 
még nem értünk el a szeretetig.  
  

2013. IV. 11., CS  
  
Ildikó kérdése: Eben Alexander könyvéből kérdez. Arról szól, milyen megértő Isten az 
emberrel. A szerző emberinek mondja Istent. A személyes Istent az érzelmeken keresztül 
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érzékelteti, éli meg: hogy Isten mennyire együtt érez velünk. Végül nem lett tanítvány ebből az 
emberből, de nem is ez volt a feladata.  
Szubjektív istenkép: önmagamat élem meg Benne!  
A fény átölel egy másik hasonló könyv, ami a másvilágról szól.   
  

Angyalkönyvről szóló kérdés, pdf 137. o.  

  
A pdf-ben rosszul van a kiemelt mondat fölötti: a tilos alma csábít hogy vegyünk és ne adjunk!  
Minden löketik és visszatér: az ember is ugyanezt csinálja, eltávolodik Istentől és utána 
visszatalál.  
Az ember törvénye más: az ásvány, növény, állat, angyal, szeráf csak úgy tud tenni, amilyen a 
természete. Az ember nem ilyen! Eltér a természetétől!  
Eggyé válik az ember az Indítóval: befogadja Őt, tanítvánnyá válik. Ekkor azt teszi, amit Isten 
tesz!  
  
A leghitványabb ember is ember: mindenkinek jelen van a lehetősége, hogy adjon!  
A jelen a múlt és a jövő között van. Jót akkor teszek, ha megfelelő időben teszek. A tennivaló 
hangja a lelkiismeret: ha ezáltal teszek, az az örök pillanat, mert nem múlik el, mert építi a 
lelkemet. 
  
Ha megeszem az almát, eggyé válok vele.  
  
Tilos: átok az Ak-ben.  
  
A tudásvágy forrása az önzés, mert ebben látom a biztonságomat!  
A hitetlen önmagára és a tudására alapozhat. Mire használhatom a tudást? A romlás gyökere, 
hogy az ember meg akarta tapasztalni, milyen, ha nem hagyatkozik Őrá.  
  
Jézusnál az áldozathozatal a szeretet mértéke! Az anyagban gondolkodók pedig nem akarnak 
adni! A tudás ugyanaz, mint a vevés lelkületét tekintve!!!  
  
A nyomtatott nagybetűs részt Hanna mondta, nem az Angyal!!! Ezért nem is úgy kell tekinteni, 
mintha az Angyal mondta volna, hanem kisebb a jelentősége.  
  
'43. nov. 26.: az aranyról beszél nekik az Angyal. A tudás fája az emberlehetőség, a másik fa az 
emberlét, a ráhagyatkozás!  
  
Ak. 183. o.: Hozz Neki zsengét, amit termettél! - a kamatozott talentum. Úgy kapsz áldást az új 
vetésre. Nem esőt immár - feladatot!  
  

János evangéliuma (4,45-53) 

  
Jn 4,45: Szívesen fogadják Jézust, mert csodát tett. Szamáriában azért fogadták szívesen, mert 
hittek Benne, mert tanított.   
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Jn 4,46: Lukácsnál és Márknál Jairus leánya, Máténál egy elöljáró, itt meg egy királyi tisztviselő 
lányát támasztja föl. Nagyon nagy mértékben hasonlít egymáshoz a szinoptikusok szövege! 
Nagy különbség van a királyi tisztviselő és egy zsinagóga elöljárója között. Lényeges, hogy egy 
„laikust” is megszólít Jézus.  
  
Jn 4,48: ha nem teszek jeleket és csodákat, egyáltalán nem hisztek - mikor a farizeusok jelet 
kérnek Tőle, akkor is előkerül ez a gondolat. Itt Jónás idézetét adja az evangélista Jézus 
szájába, hogy Ő három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában, de ez nem igaz! Három 
napba ért bele a sírban tartózkodása, de összevéve másfél lehetett. Ha hittek volna Benne, 
ráadásként adta volna a gyógyítást.  
  
Jn 4,53: A csoda hatására hittek Jézusban.  
  

2013. IV. 16., K  
  

Irgalom, áldozatbemutatás - Igaz folyt.  

  
Miért az irgalomra helyezte Jézus a hangsúlyt? Kinek mondja ezt? Jézus a farizeusoknak 
mondja! Áldozathozatal: Isten kiengesztelése. Az ilyen gondolkodás kizárja az irgalom 
gyakorlását.  
Most tisztázzuk ki az irgalom fogalmát, eddig keveredett az üdvözüléssel, szeretettel, stb.  
Máténál és Lukácsnál fordul elő az irgalom szó, Márknál és Jánosnál nem is szerepel!   
Végignéztünk számos részt Mátétól és Lukácstól, ezek alapján: az irgalmas nem ítél.  
Az kér irgalmat, aki a büntetését várja. Ne büntessék meg! Az Ószövetségben vártak büntetést 
Istentől: megérdemlem a büntetést, de legyél hozzám emberséges. Szó sincsen szeretetről, 
megbocsájtásról. Az irgalmas, aki embernek nézi a másikat.  
Ha Isten nem büntet, akkor nem kell neki irgalmasnak sem lennie! Az irgalmas Isten képe az 
Ószövetség maradványa.  
  
Azért mondja a farizeusoknak, hogy irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatást, hogy ha 
már ítélkeznek, akkor ne büntessenek! Legyetek emberségesek! Ne tartassák be irgalmatlanul 
a törvényt! Csak arról van szó, hogy tekintsék a másikat is embernek! És ez a szeretet 
előszobája.  
  
Lk 1,50: a Magnificatból: ha féled Istent, csak irgalmazni tud. Az ószövetségi látásmód 
tükröződik ebben.  
  
Más szó a kegyelem, mint az irgalom. A kegyelem: ajándék. Minden kegyelem, minden 
ajándék. Nem érdemből kapjuk, hanem Isten ajándékozza nekünk.  
  
Márk 12-szer használja a megbocsájtás szót. János nem szólít föl megbocsájtásra, de 42-szer 
említi a szeretet szót. Úgy tűnik, hogy a megbocsájtás az első lépcsőfok, ami kivezet az 
Ószövetségből. Jézus nem kér bűnbánatot, Ő a megbocsájtást várja el. János a megbocsájtás 
lelkületére alapozva arra szólít föl, hogy szeressük Istent!  
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Mt 5,7: boldogok az irgalmasok: Lehet, hogy Jézus valóban ezt mondja, hogy értsék egyáltalán, 
mit is akar valójában. Az ő szintjükön fogalmazza meg a szeretetét.  
  
Most tisztítjuk a látásmódunkat. Ha rend van a fejünkben, rend lesz a szívünkben és erősödik a 
hitünk.  
Ha elérünk egy szintet, az Istenre való ráhagyatkozásban, akkor már nem tudunk visszafordulni 
a tanítványságban. Alapjában nem rendülhet meg a hitünk ezután.  
  

Igaz - folyt.  

  
Mt 9,13: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot: ezzel minden szertartást megkérdőjelez 
Jézus. Igazak: akik megigazultnak gondolják magukat: főpapok, farizeusok, írástudók.  
  
Miért kérte Jézus a gazdag ifjút, hogy adja el mindenét? Az ifjú már látta, hogy annyi kevés, 
amennyit addig tett az üdvösségéért. Többet látott Jézusban tanítómesternél. Aki eladja 
mindenét, bűnössé válik. Ez volt a kérdés: vállalod-e a bűnösökkel való azonosulást? A 
bűnösöket hívja Jézus, nem a megigazultakat.  
  
Mt 10,41: Mi a próféta jutalma? Ami a másvilágon várja a prófétát. Az Isten Királyságában fog 
ülni (Lk 13,28). Befogadni a prófétát: elfogadni a tanítását és testileg is befogadni, megvédeni 
az üldözéstől, mert egyetért vele a befogadó. Miért nem irgalmas a befogadó? Mert nem 
követett el bűnt a próféta! Nincsen irgalom ítélet nélkül.  
  

2013. IV. 18., CS  
  
HF jövő hétre: 2/149. levél: a megtapasztalás és a hit kapcsolata.  
  
Zsuzsanyó: Ki az én lelki vezetőm? Az Őrangyalom! Az Istennel való erkölcsi kapcsolatban az 
Angyal visz mindent Isten elé tőlem, és Tőle hozzám. Ebben a vonatkozásban egy az Angyal 
Istennel.  
Jézus azt mondja: egy a ti tanítótok, a Krisztus. Tehát végső soron Jézus a lelki vezetőm. Másik 
ember nem lehet lelki vezető, mert nem lát bele a lelkembe. Ráadásul a legtöbb ember egy 
gurut keres, akinek a tanítását kötelező elfogadnia, csak általa mehet Istenhez. Létrejön egy 
tanítványi lánc, akiknek el kell fogadnia a tanítását. Így megy ez a keleti vallásokban és a 
kereszténységben is hasonló.  
Mi pedig már ott tartunk: rá tudjuk-e hagyni magunkat Jézusra, mint tanítóra? Meg tudjuk-e 
Őt élni? Ő az egyetlen forrás a számunkra, megéljük Őt a párbeszédimában.  
  
Ha az ördög nem tud erőt venni egy olyan közösségen, amelyik Jézus nevében jön össze, akkor 
hogyan lehet a vallásosság ördöge a legördögibb ördög? Mert látjuk, hogy félrementek pl. 
Ananiás és Szafira esetében, Jézus elárulásánál és megtagadásánál, az életközösség 
létrehozásánál, stb.  
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Ha valamelyikünk mond valamit a közösségben, nem magától mondja, Isten szól benne! Én 
magam is érzem, hogy nem belőlem fakadnak a kérdéseim és a válaszaim, hanem belülről 
fakadnak, a szívemből.  
  
János szerint az is hozzájárult a nagy Hang Közösség széteséséhez, hogy sokan látták lelki 
vezetőnek Feri bácsit. Valóban karizmatikus ember volt, és sokan gondolhatták, hogy elment a 
lelki vezető, vége a dalnak. Nem foglalkoztak Azzal, Akire Feri bácsi mutatott. Nem látták meg 
mögötte Jézust, ezért látták lelki vezetőnek. Akinek több talentuma van, arra lehet figyelni, de 
ettől ő még nem lelki vezetője az egy talentumosnak. Bátran tegyünk fel kérdést! Buta kérdés 
nincsen, csak buta válasz van!  
  
HF: Kata: 154. o. (30. besz. Lilivel): Egy picit meg kell halnod, de csak látszólag. - Miről tanít az 
Angyal?  
  
János: előhozta Bulányi Gyurka bácsinak a tanításából: Az Ószövetség nem Isten Igéje. Abból 
következtet erre, hogy:  
János10.1. Ámen, Ámen mondom nektek, aki (netán) nem az ajtón megy be a juhok aklába 
(karámjába), hanem másunnét lép be, az tolvaj és rabló.  
Másik idézet:  
János10.8. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók voltak, de nem hallgattak rájuk a 
juhok.  
Nem az Előtte jövőkről beszél, hanem azokról, akik nem az ajtón mennek be a juhok aklába. 
Lehetnek-e a próféták tolvajok és rablók ezek alapján? A próféták nem akartak bemenni az 
akolba, másrészt róluk a gonosz szőlőművesekről szóló példájában beszél, harmadrészt 
megmondja, hogy az Isten Országában vannak a próféták: Lk 13,28.  
Akik Előtte jöttek: akik messiási igénnyel jöttek Előtte!  
  

Irgalom - ismétlés keddről  

  
Isten nem irgalmas, mert az irgalom a jogos büntetés elengedésének lelkülete. Márpedig Isten 
nem büntet! Annak van szüksége irgalomra, aki az ítéletét várja.  
Honnan ered az irgalom fogalma? Mózes 1. és 2. könyvében bőven találunk rá példákat. Nem 
is lehet ez másként, hiszen a büntető Istenben hittek. Állapotszerűen várták a büntetésüket. 
Jézus a szerető és állapotszerűen megbocsájtó Isten képét hozta el nekünk. Ha tehát nem 
büntet Isten, szükségtelen, hogy irgalomért esedezzen a hívő. Hol van helye az irgalomnak? Az 
embernél! Hang: Nem akkor nyugodtok meg, ha nektek irgalmaznak, hanem, ha ti irgalmassá 
váltok. Nem megbocsájtás az irgalom, hanem csak a büntetés elhagyása. Ettől még lehet 
haragos az ítélkező. Nem a megbocsájtás kerül előtérbe, hanem, hogy embernek nézem a 
másikat.  
Feri bácsi szerint az egyháznak nem kellene tanítania és iskolákat, bölcsődéket fönntartania. 
Jézust jelenítse meg, ez a lényege! Hittan: nem lehet a hitet tanítani, erősíteni lehet. Robi 
mondta: ha valóban lenne hatása a hittannak, nem jött volna létre a második világháború.  
Hogyan indul el Isten felé, Jézus felé egy kereső ember? Boldogok, akik éhezik és szomjazzák 
az igazságot/valóságot, mert eltelnek vele!   
A gondolkodás-átalakítás által erősödik a hitünk, a kísértések által is, a megtapasztalások 
szintén fontosak. Minden látás kérdése, mondja a Hang.  
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Voltak-e Jézus környezetében gyerekek? Nem voltak, ők csak a tanítás eszközei voltak.  
Gyermeki lelkületet találjon a felnőtt, hogy az Istenre, Jézusra hagyatkozás lelkületét 
birtokolják.  
Mit tanít az Angyalkönyv az angyaloknak Istenre hagyatkozásáról? Azt mondja: mindent Tőle 
kapunk. Nem foglalkozik saját magával, egyetlen tartalmat ismer az Angyal: Ő!  
  
Odaát térünk meg, odaát teremtjük meg a hit megerősítésének alapját. Olyan ez, mint a 
tékozló ifjúnál: le kell jutnia a kút mélyére, a legsötétebb lelkiállapotba! Odaát könnyű a 
fényből táplálkozni. Na de az tart ki igazán mellette, aki bemegy a sötétségbe. A legnagyobb 
sötétségben is ott van a világosság lehetősége!  
Erkölcsi téren mindenki magántanuló.  
  

2013. IV. 23., K  

Igaz - folyt.  

  
Mt 10,41: A próféta jutalma: az Egek Királyságában az asztalnál ül (Lk mondja el így). Ezen 
kívül: maga az Istennel való kapcsolata a jutalma!   
És aki befogadja az igazat: ki az igaz? A hiteles ember, akinek összhangban vannak a szavai és a 
tettei. Lehet-e hiteles egy bűnöző? Nem, mert a bűn nem hiteles!  
Példa: egy orvos a haldoklóhoz siet, hogy megmentse. Gyorsan hajt és halálra gázol egy 
gyereket. Bűnt követ-e el? Bűnös, mert meggondolatlanul gyorsan hajtott, felelőtlen volt.  
  
Csak Istenhez tartozás vonatkozásában beszélhetünk hitelességről. Ekkor az Isten nélkül élő 
csak hiteltelen lehet. Aki Istenben él, a valóságban él, Rajta kívül valótlanságban létezik. Az 
ilyenek csak hiteltelenek lehetnek.  
  
Aki befogadja a hiteleset, mert hiteles, a hiteles jutalmát kapja. Mi ez? Az Evangélium utal rá: 
Nátánáel egy igaz izraelita. Egy derék ószövetségi zsidó ember. Nincsen csalárdság a szívében. 
Ennek alapján még nem üdvözülhet. Ezt mondja neki Jézus:  
Jn1,51: és ezt mondta neki: Ámen, Ámen, mondom néktek, látni fogjátok a felnyílt eget és 
Isten angyalait (hírvivő követeit), amint fölszállnak és leszállnak az Emberfiára.  
Ennek alapján: megmutatja nekik Isten Önmagát! Aki meglátja Jézus istenfiúságát, az 
üdvözülni fog, tanítvánnyá fog válni. Nem mindenki látja ezt. A sátán nem látja, a farizeusok 
sem. Az igaz embernek megmutatja Magát Isten - Jézusban. Megmutatja Magát: megdicsőül.  
  
Mt 12,37: Miért a szavaim alapján ítélnek el? A szavaknak nagyon nagy a súlya.  
  

A szó  

  
Ez egy új gyűjtemény, János megnézte a szó kifejezés előfordulását.  
  
Mt 5,37: szavatok legyen igen, nem. Hogyan értjük? Mit fejez ki a szó? Minden szó a szív 
állapotát fejezi ki. Az ember hovatartozásának középpontja. Döntést fejez ki a szó. Ha valamire 
igent mondok, másvalamire nemet, ha nemet egy dologra, igent másokra. Két úrnak nem 
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lehet szolgálni. Nemcsak a látásmódunk, a szavaink is tükrözik a szívünk irányultságát. Aki nem 
egyértelműen szolgálja Jézust a szavaival, az ördögöt szolgálja.  
  
Mt 7,24: Milyen az, aki hallja Jézus szavait és meg is teszi azokat? Hiteles ember!  
Sziklára épít: az Atyára épít. Nem Jézus a kőszikla! Aki tehát megfogadja Jézus szavait, az 
Atyával kerül kapcsolatba!  
  
Mt 10,14: ha nem hallgatnak szavatokra: amikor Jézus kiküldi a tanítványokat, akkor hangzik 
el. Azért fontosak a tanítványok szavai, mert Jézus szavaival azonosak. Jézus hatalmat adott 
nekik, a szavak hatalmát is! Az ilyenek nem éhesek és nem szomjasak Jézusra. Rosszabb lesz a 
sorsuk, mint Szodomának és Gomorrának.  
  
Mt 13,21: Megbotlik az Ige szava miatt támadt üldöztetés miatt. Az Ige szava miatt üldözhetik 
a hordozóját. Azok üldözik, akik félnek az Igétől, a hitetlenek. Miért? Torz istentlátással 
rendelkeznek az ilyenek.  
  
Mt 15,12: Ekkor a tanítványok hozzá mentek és ezt mondták neki: tudod-e, hogy a farizeusok 
megbotránkoztak e szavakon (a hallottakon)? Jézus az Ige, Rajta botránkoztak meg. Mert úgy 
beszél, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Miért beszél így? Honnan jön ez 
a hatalom? Benne van az Igében, mert a Valóságot fogalmazza meg! Isten szavának hatalma 
van! A hazugságnak is van hatalma, csak az nem örök.  
  
Mt 24,35: Ég és föld elmúlnak, az Ige örök. Ezzel jelzi istenségét, ilyet senki más nem mondhat 
önmagáról. Úgy beszél Magáról, mint az Isten.  
  
Mk 7,29: a szírföníciai asszony lányának meggyógyítása: erre ezt mondta neki: ezekért a 
szavakért, menj el, kiment a leányodból a démon. A hitét fogalmazta meg az asszony.  
  
Mk 10,24: A tanítványok pedig meglepődtek (elcsodálkoztak) a szavain. Miért a szavain? Olyat 
hallottak, amit még soha. Csodálkozás helyett kérdéseket vár tőlük Jézus. A nyitott ember 
kérdez, aki tanulni akar, a hitét akarja erősíteni.  
  
Mk 12,13: és odaküldtek Hozzá némelyeket a farizeusok és a Heródes-pártiak közül, hogy 
szavaiba belekössenek. Ha ez sikerül nekik, hiteltelenné válik Jézus.  
  
Márk14.39. és ismét elment és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott - Istenhez emelhetem a 
lelkemet a szavaim által. Szívünk szándékát fejezzük ki ezekkel és Isten meg is hallja.  
  
Lukács4.22. és mindnyájan tanúbizonyságot tettek mellette (tanúskodtak) és csodálkoztak a 
kegyelem szavain (a kedves Igéken), amelyek ajkáról fakadtak (szájából jöttek) és azt mondták: 
hát nem a József fia ez ? - ez a szó hatalmát fogalmazza meg.  
  
Lukács8.11. A példabeszéd (példázat) pedig ez: a mag az Isten szava (Igéje). - Istennek van 
szava! Milyen a mag? A magot kemény héj védi. A mag minden növekedés forrása. Ugyanilyen 
az Ige. Ahhoz, hogy a növény kinőjön, feltételek szükségesek. Az Igénél is hasonló a helyzet: 
nyitott ember szívébe jutva hoz csak termést.   
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2013. IV. 25., CS  
  
Múlt heti házi feladatokat nézzük.  
  

Házi feladat az Angyalkönyvből  

  
Kata: 154 o. (30. besz. Lilivel): Egy picit meg kell halnod, de csak látszólag. - Miről tanít az 
Angyal?  
  
Ne féld a sötétet elhagyni, mert a gyökér - örökké sötétben - egy marad a virággal, 
gyümölccsel!  
  
A sötét a bűn állapota, a Fény az Istenben, Jézusban való lét. A szürkület a betértség állapota. 
Lili itt tartott a könyv írásakor. Az örökké sötétben maradó gyökérben a bűnt látom. A rossz 
alakuló jó! Tehát ezért elválaszthatatlan a virágtól!  
  
János: a könyv elején (pdf 5. o.): a pogány jelenti a gyökeret.  
  
39. o. : Miben vagyok még „pogány”?  
- Mindenben légy!  
Mert az a gyökér.  
  
100. o.: - Adj neki időt, mert a kéz még az időben gyökerezik.  
  
155. o. : A gyökér jó, mert hívatik segítségnek.  
  
Az ember gyökerét is jelenti ez.  
  
Az Angyalkönyv teremtéstörténetében Isten Embernek teremti az Embert, nem pedig bukott 
angyal az ember. Itt célja van az ember teremtésének! Az ember a teremtett világ kivonata. 
Isten az anyagvilágba teremti az embert.  
Eddig arról beszéltünk, szellemet teremt Isten. Most hogyan lehet ezt megokolni, hogy testbe 
teremti az embert?  
Megvan a cél, a feladathoz föl kell nőnünk! Tehát vissza fogunk születni még jó sokszor!  
Mi van akkor az újjászületéssel?   
A Menny nem a vágyak kielégítésének helye. A vágy kapni akar! Aki vágyban él, önzésben él! A 
Mennybe azok kerülnek, azok vannak ott, akik csak adni akarnak, mert tudják, hogy mindent 
Istentől kapnak!   
A Hang szerint aki újjászületik, annak nem kell újraszületnie. Isten világában nincsen kényszer! 
Aki pedig újjászületett, arra mondja Jézus a Hangban: ha nem lennének közöttetek olyanok, 
akikben élhetek, nem tartanám létben a Földet. Aki nem született újjá, de nem az ördöghöz 
tartozik, az adósságtörlesztésben él, ez gondol olyat, hogy vissza kell születnie, míg meg nem 
érti, hogy Jézussal érdemes egyedül foglalkozni! Addig hordozza az ember az anyagiságát, 
amíg be nem teljesíti célját. Ezek szerint az anyagisága az ember gyökere. Annyiban párja ez a 
sötétségnek, hogy az anyagvilág eltakarja Isten világosságát. Az anyag az egyetlen lehetőség az 
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ember céljának betöltésére. Minden jó a rosszból születik, mondja az Angyal. A Fény viszont 
nem a sötétből születik, szintén az Angyal szerint!  
  
Aki azt éli meg, hogy a halál után nincsen semmi, az a sötétséget éli meg. Aki úgy gondolkodik, 
hogy az Élet olyan, amihez képest a mostani halál, csak egy picit kell meghalni, az él a 
szürkületben. És aki tudja, hogy nincsen halál, az él a Fényben!  
  
A gyökér a sötétben van: az embernek az anyag a gyökere. Amíg be nem teljesíti a feladatát, 
addig mindig dolga lesz a Földön.  
  
Miért a pogányság a gyökér? Akinek nem Jézus az Istene. Minden ismeret az ismeret hiányából 
indul. Ahhoz, hogy találkozzunk a valósággal, úgy kell születni, hogy még nem találkoztunk a 
valósággal. Pogánynak teremtett az Isten. Olyan, mint hogy Ő KÜLDI A BŰNT, HOGY LÁTÓKKÁ 
VÁLJATOK. (18. b. Lilivel, 75. o.) Ha Isten tökéletes és tökéleteset teremt, hogyan teremthet 
pogányt? A pogány a maga pogányságában tökéletes.  
  

Házi feladat: Hang 2/149. levél: a megtapasztalás és a hit kapcsolata  

  
Tapasztalás: az ismeretszerzés egy olyan módja, ahol a közvetlen élmény a forrás. Az 
érzékszerveinken keresztül szerzünk tapasztalatot. A külvilág hatása az egyénre. Nem jár 
együtt a megtapasztalás a felismeréssel. Fontosabb a hit mint a megtapasztalás. Istent is meg 
lehet tapasztalni, mégsem hit ez, ld. Pál élményét. A keresőnek jut a felismerés.  
  
Mikor a Földön járt Jézus, akkor megelőzte a megtapasztalás a hitet, pl. gadarai megszállott 
esetében. Aki Bennem hisz, halált nem lát a világkorszakra.  
  
Az egyik tag első istenélményében azt élte meg, hogy kell Istennek. Ettől kezdve kezdett hinni.  
  
Kijelenthetjük, hogy nem lehet leválasztani a hitet a megtapasztalástól. Ha kézen fogva jár a 
hit és a megtapasztalás, akkor van-e szükség egyiket vagy másikat nagyobbnak tartani a 
párjánál? Az ember idelenn hitből él elsősorban, ami nem nélkülözi a megtapasztalást, odaát 
megtapasztalásból, ami igazolja hitét. Ha nagyobb lenne a hitünk a megtapasztalásnál, akkor 
nagyobb lenne a földi létünk a Mennyországnál. Ha van hitem, benső békém van, amit 
megtapasztalok. Ha nem tapasztalnám, nem is hinnék.  
Ha megtérve jövök a Földre, olyan megtapasztalások érnek, amik hitre juttatnak, mert megvan 
bennem a hit magja.  
„Minden lehetséges annak, aki hisz”: a földi életre vonatkozik.  
Fejlődés: Istenben való gazdagodás. A Földön a gondolkodás-átalakítás, a párbeszédima a 
fejlődés lehetősége. Jézus szavaival: aki hallgatja és megteszi Atyám akaratát. A másvilágon 
nincsen úgy szükségünk az Igére, mint itt, mert az Igében, a Fényben fogunk élni!   
  

János evangéliuma (5,1-6) 

  
János5.1. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak és fölment Jézus Jeruzsálembe, - a tudósok 
szerint pünkösd ünnepére ment föl, az aratást ünnepelték húsvét után 50 nappal. Izraelben 
kétszer aratnak évente. Jn 4,35: még négy hónap az aratás. Két kenyeret vittek a templomba 
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pünkösdkor áldozatul. Minden izraelita férfinak meg kellett jelennie a templomban, később a 
Júdában élőkre vonatkozott csak.  
  
János5.2. van pedig Jeruzsálemben a Juh-kapunál egy fürdőmedence, amelyet héberül 
Beteszdának neveznek, öt (oszlop)csarnoka volt,  
János5.3. ezekben feküdt a gyengélkedők, vakok, sánták, sorvadtak sokasága, akik a várták a 
víz megmozdulását,  
János5.4. mert egy angyal időszakonként leszállott a fürdőmedencére és fölkavarta a vizet, aki 
tehát elsőnek lépett be a víz felkavarása után, egészséges lett, akármilyen baja (nyavalyája) 
volt  
János5.5. volt pedig egy ember ott, harmincnyolc esztendeje volt beteg,  
  
A Bethesda az irgalmasság házát jelenti. A beteg nem így született valószínűleg.   
  
János5.6. ezt látta (észrevette) Jézus, amint ott feküdt és tudta (ismerte), hogy már sok ideje 
ott van, mondta neki: akarsz-e egészséges(sé) lenni (éppé válni)? - Nem a beteg megy oda 
Jézushoz, hanem Ő a beteghez. Jézus már tudta, hogy milyen régóta beteg az az ember. Az 
gyógyul meg, aki hisz. Hogyan érvényesül ez ebben a helyzetben?  
  

2013. IV. 30., K  
  
Az Angyalkönyvből kérdezek: miért vagyunk itt a Földön? Mert az Ak. 28., Gittával való 
beszélgetésében (sima könyv 157. o.) arról szól, hogy minden két, pillanat között ott az 
öröklét, a vég és a kezdet között ott az öröklét. Az egész teremtett világ egy labda, az Atya 
játszik vele, ráüt, de csak azért, hogy örömében visszatérjen.  
  
János a Csütörtöki tanításokat olvassa. Sem az Angyalkönyvben, sem az Evangéliumokban nem 
szerepel kifejezett módon a reinkarnáció gondolata. Ott, ahol ez olyan természetes, mint a 
levegővétel, hogy nem téma nekik. Feri bácsi is megkérdezi, hogy miért csak most vetődik fel a 
reinkarnáció gondolata. A keresztény kultúrkörben újdonság, máshol magától értetődik. Pl. az 
Angyal azt mondja, hogy itt a Földön az ember gyerekcipőben jár, akkor tehát máshol vannak a 
fejlettebb lények és el is lehet, sőt, el is fogunk jutni arra a szintre.  
  
János eddig azt gondolta, hogy közösség kell a tanítványsághoz. Erre fölhívja egy testvérünk, 
aki egy faluban lakik és nem jár közösségbe, hogy újjászületett! Vagy nézzük Nik Vujicic-et! Ő is 
tanítvány János szerint és én is úgy látom, hogy nagyon hiteles ember.  
  
Nem tanítványok Liliék. Valahol mindegyik tanító, és kiderül, hogy van mit tanulniuk. Tele 
vannak kérdésekkel és tanítja őket az Angyal. Tőle kérdeznek! Így adatik meg nekik a 
tanítványság! Lili már odaát segítőként vállalta a földi életét.  
  
A vallásnak is van feladata: megtanítja azokat félni, akik itt tartanak. De legalább nem 
egymástól, hanem Istentől félnek! Ebből nő ki: a félelemből a félelemnélküliség.  
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2000 évvel Jézus után mondja az Angyal: tanítsd meg őket félni. Egyszerűen sokaknak nincsen 
füle a hallásra.  
  
Egy mondatban hit és megtapasztalás: Aki Bennem hisz, nem lát halált a világkorszakra.   
  
Miben segíthetünk Máriának? A saját feladatunk végzésében és abban, hogy hallgassunk 
Jézusra!  
  
Másik kérdésem: Azért mondja az Angyal, hogy az odaáti élethez képest az itteni halál, mert ők 
az itteni életet a test létével azonosítják. A test meghal, tehát a testnek van halála, odaát pedig 
nincsen halál!   
  

A szó - folyt.  

  
Lk8,11: elhalhat a szeretet, az Ige nem halhat el, mert az a Valóságot hordozza.  
Mi lesz a Valósággal, ha elmúlik ég és föld? Erre János: vajon az-e a Valóság, amit most 
megélünk? Erre az Angyal: a Valósághoz képest ez halál. Ez a világ káprázat ahhoz képest. Akik 
megjárták a másvilágot, arról beszélnek, hogy odaát sokkal valóságosabbnak érzékelik a 
létezést, mint idelenn. Mi a Valóság? Isten Maga. Mindennek a gyökere. Minden látás kérdése, 
még az is, hogy eltakarja-e Istent az anyagvilág. Az anyag létezésének is Jézus a gyökere, mert 
mindennek szellemi gyökere van. Ha mindenben Istent keresem, akkor meg is találom. Milyen 
Valóság az, amit tapasztalunk? Az én szubjektív Valóságom, de nem az igazi, mert nem látom 
meg a gyökerét. Az Igazság a Valóság tudati tükröződése, ezért szubjektív.  
  
Meg lehet figyelni a túlvilágot megjártak szellemi szintjét: annak örülnek, milyen 
mérhetetlenül szeretik őket. Jézus pedig azt tűzi ki célul, hogy én szeressek szabadon! Itt 
korlátokba ütközöm, odaát szabadon szerethetek! Van, aki lebegni tud, neki az a valóság.  
  
Lukács9.26. mert aki szégyell engem, vagy az én szavaimat (Igéimet), azt az Emberfia is 
szégyellni fogja, amikor majd eljön a maga és az Atya és a szent angyalok dicsőségében. - 
érdekes párosítás. Máshol: aki szeret Engem, az megfogadja szavamat stb., vagy: bocsásd meg 
vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Feltételhez köti Jézus a 
Hozzá tartozást. János kigyűjtötte a hasonló igerészeket az Aki nem kezdetű gyűjteményében.   
  

Aki nem  

  
Röviden áttekintettük az idevágó részeket. Tehát alakulnia kell az embernek, ezt mi 
gondolkodásátalakításnak nevezzük. Ha valaki nem alakítja át gondolkodását, nem fogja 
megismerni Jézust.  
  
Miben különbözik Jézus felszólítása a zsidóknak és miben más, ami nekünk szól? Ők a 
megszabadítót várták, aki megszabadítja őket a rómaiaktól. Feri bácsi azt mondta, nem azt 
várták, aki jött. Akkor az volt a feladatuk: ha nem alakítjátok át a gondolkodásotokat, hogy ne 
azt a Messiást várjátok, aki kívülről szabadít meg titeket, hanem a Belső Szabadítót várjátok, 
Aki eljött, mert különben soha nem ismeritek meg Őt! Ma miről szól a felszólítás? Ismerd meg 
Istent!  
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2013. V. 2., CS  
  
Olvastam egy idézetet Einsteintől: „A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; 
nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.” Milyen érdekes, hogy nála 
már fölmerül a gondolkodás átalakítása, de még mindig a külsőben gondolkozik, neki a világ 
megváltoztatása a célja, és nem ismeri föl a lényeget: a változás belülről indul kifelé.  
  
Biztosan alakul a külső világ a gondolkodás megváltozásától. Hogyan megy ez végbe? 
Leszakadok a régi kapcsolataimról, úgyszintén elhagynak, akik nem tudnak lépést tartani. 
Másként látom ugyanazokat a dolgokat, körülményeket és ez a lényeg, mert minden látás 
kérdése. A tanítvány hallgatja és meg is teszi az Atya akaratát. A Hang szerint a 
körülményekkel kapcsolatban az a tanítvány feladata, hogy átszellemiesítse az anyagot. Ez 
biztosan hat a környezetre.  
  

János evangéliuma (5,6-15) 

  
János5.6. ezt látta (észrevette) Jézus, amint ott feküdt és tudta (ismerte), hogy már sok ideje 
ott van, mondta neki: akarsz-e egészséges(sé) lenni (éppé válni)? - Van-e hite a bénának 
Jézussal kapcsolatban? Az Evangélium arról ad számot, hogy a béna az ószövetségi Istenben 
hitt és abban, hogy ha elsőként lép a fölkavart vízbe, meggyógyul.  
  
Végső soron azért akar mindenki meggyógyulni, mert fél a haláltól. Pedig aki fél a haláltól, a 
Jézussal való találkozástól fél.  
  
Mikor megjelent Jézus, mindenki bűnben élt ezen a Földön, mert Ő az Üdvözítő, mert a Fény 
eljött a sötétségbe, de az emberek jobban szerették a sötétséget.  
  
A farizeusok bűntelennek gondolták magukat, pedig bűnösek voltak. Kiviláglik ez a 
házasságtörő asszony történetében is: aki bűntelen, az vesse rá az első követ - és eloldalognak 
mind!  
A következő lépcsőfok, hogy Jézus tanít, Vele Isten jelenik meg a Földön. Ekkor már az a bűn, 
hogy nem hisznek Benne, mert már megmutatta, hogy Ő a Valóság!  
  
Vissza a történethez: nem ismerte Jézust a beteg, később is kérdezik tőle és nem tudja, ki is Ő. 
Ez a válaszából is kiderül. Ismerhette volna-e Jézust? Aki Róla beszélt, a farizeusok kizárták a 
zsinagógából. Jézus tudta, hogy már sok ideje ott feküdt a beteg, tehát ismerte Őt. Jézus nem 
először fordult meg azon a helyen, vagyis ismerhette volna Őt a beteg. Biztosan hallhatott 
volna Róla a béna. Azért lehet ez így, mert magával van elfoglalva. Senki ismerőse, családtagja 
nincsen. A másik történetben négy ember eresztette le a bénát, és az ő hitükre gyógyította 
meg őt Jézus.  
  
János5.7. válaszolt neki a beteg: Uram, egy emberem sincs, hogy amikor felkavarodik a víz, 
beledobjon engem a fürdőmedencébe, mire pedig én odaérek, más lép be előttem,  



66 
 

János5.8. (ezt) mondta neki Jézus: kelj fel, vedd fel a hordágyadat és jár(kál)j körül! - a 
szinoptikusoknál szinte szóról szóra ugyanezt olvashatjuk a tetőn át leeresztett betegnél.  
  
Nem köt hozzá tanítást Jézus ebben az esetben. Hogyan bocsájthatja meg Jézus a bűneit, ha 
nem is hisz Benne? Azért gyógyítja meg, hogy ezzel is provokálja a főpapokat és a farizeusokat. 
Állandóan provokálta őket. A száradt kezűt is a megkérdezése nélkül gyógyítja meg, akkor is a 
farizeusokkal áll szóba, hogy szabad-e szombaton jót tenni.  
  
János5.9. és mindjárt egészséges lett az ember és felvette (felemelte)hordágyát és 
körüljár(kál)t. Szombat volt pedig azon a napon.  
  
Miért gyógyította meg Jézus? Istennek nem lehet ellentmondani!  
Hogyan gyógyította meg? Elhitte Neki, hogy föl tud állni. Ha a hit hegyeket mozgat meg, akkor 
egy hordágyat ne tudna fölemelni? Ha Isten fölszólít egy tettre, az erőt is megadja hozzá. Vagy 
a terhet csökkenti, vagy az erőt növeli. Jézus tudta, hogy szombat volt. A béna annak ellenére 
várta, hogy belelökje valaki a vízbe, hogy szombat volt.  
  
János5.10. (ezt) mondták tehát a zsidók a gyógykezeltnek: szombat van, nem szabad (nincs 
megengedve) neked a hordágyat vinned. - Mire hivatkoznak? A tízparancsolatra hivatkoznak, 
hogy szenteld meg az Úr napját. A tízparancsban nincsen büntetés! A büntetéseket, 
rendeleteket Mózes rakta hozzá ezekhez. A tízparancs eredetileg az Istenhez tartozás 
feltételeit tartalmazta. - A zsidókat említi János, pedig itt a farizeusokról van szó. Az tarthatja 
magát igazán zsidónak, aki megigazult. Ilyen csak farizeus, írástudó, főpap lehet.  
  
A fő parancs, hogy szeresd Uradat, Istenedet! Hogyan? Ezt írja le a tízparancsolat. Miért siklott 
ez ki mégis a farizeusok, írástudók, főpapok körében? Úgy gondolták, hogy ha minden izraelita 
betartja az összes törvényt (kb. 650 db), akkor megszabadulnak Róma rabigájából, mert eljön a 
Messiás. A pogány rómaiak a megszentelt földet taposták, amit Isten az izraelitáknak ígért.  
  
János5.11. Ő pedig válaszolt nekik: aki egészségessé tett engem, az mondta nekem: vedd fel a 
hordágyadat és jár(kál)j körül. - Nem tudta, ki gyógyította meg őt. Rögtön áthárította a 
felelősséget Jézusra. Ha tényleg örült volna a gyógyításnak, örömmel újságolta volna nekik a 
csodát, ehelyett mindjárt menti magát.  
 
János5.12. Megkérdezték őt: ki az az ember, aki mondta neked: vedd (ágyadat) és járj ? - Az 
érdekli a farizeusokat, hogy ki szegte meg a szombatot. A gyógyítás is munka szombaton. 
Tehát Jézus is megszegi a szombatot és a gyógyult beteg is.  
  
János5.13. a megorvosolt pedig nem tudta, ki volt az, mert Jézus elkerült tőle, mivel 
(nép)tömeg volt azon a helyen. - Nem ismerte Jézust. Pont.  
  
János5.14. Ezek után megtalálta őt Jézus a templomépületben (ezt) mondta neki: látod, 
egészséges lettél, ne vétkezzél többé, nehogy rosszabbul járj! - Jézus kereste őt meg, nem 
fordítva! Biztosan célja volt vele Jézusnak. Összefüggésbe hozza a bűnt az egészséggel és a 
betegséggel. A házasságtörő asszonynak is ezt mondja, hogy menjen és többé ne vétkezzék. 
Máténál szerepel Jézus története a démonokról, akik visszamennek a megszállottba, ahonnan 
kiűzettek.  
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János5.15. elment az ember és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt egészségessé 
tette, - Vétkezett vagy nem vétkezett az ember? A farizeusok a meggyógyított híre nélkül is 
tudták, ki gyógyította meg. Ne vétkezzék többé: ismerje már föl Jézusban az Istent! A 
bethesdai gyógyítás az első esete Jézus elárulásának.  
  
HF: átnézni Az Én Atyám kezdetű gyűjteményt.  
  

2013. V. 7., K  
  

Aki nem - folyt.  

  
Máté10.38. Aki nem veszi föl keresztjét (kínkaróját) és nem követ engem, nem méltó hozzám. 
- Mi a kereszt? Mikor Jézus háromszor megjövendöli halálát, nem mondja meg, milyen 
halálnemmel végzik ki. Tudhatta-e előre, hogy keresztre fogják feszíteni? Tudhatta, hogy a 
Legnagyobb Segítő a legmegalázóbb halált kapja a Földön, tehát akkoriban a keresztre 
feszítést. Miért nem beszél a keresztről a tanítványainak? A pozitív tartalmú tanításait sem 
értették, ha még ezt is megmondta volna, akkor hogyan maradtak volna meg Benne? 
Elmenekültek volna. Hiszen el is széledtek, mikor elfogták és csak az asszonyok és János állt a 
kereszt alatt.  
  
Ha nem is beszél a saját haláláról, miért példálózik a kereszt fölvételével? Az utolsó 
boldogságmondás: boldogok, akik üldözést szenvednek Érettem és az Evangéliumért! Vagy 
könnyű az Ő terhe?  
  
Ha Jézusra gondol valaki, a keresztre és a feszületre gondol. A keresztet hozta volna el Jézus? 
Az áldozathozatalt jelentheti a kereszt. Ezzel az a baj, hogy Mt 25-ben a jobbra állók nem 
emlékeznek arra, mikor hoztak volna áldozatot Jézusért, annyira a természetükké vált. Milyen 
teher a kereszt? Kivégzőeszköz. Elválaszthatatlan a kereszt a kereszthaláltól. Jézus az Őt 
követést boldogságnak, örömhírnek fogalmazza meg, másrészről meg keresztnek mondja. 
Amikor meg a saját haláláról van szó, elhallgatja a keresztet.  
  
Márk8.34. És odahívta a tömeget a tanítványaival együtt és ezt mondta nekik: ha valaki 
utánam akar jönni, tagadja meg magát és vegye föl a keresztjét és kövessen engem, - 
önmagunk megtagadása kereszt-e? Igen, mert sérült az emberi természetünk és ragaszkodunk 
ahhoz, amit magunknak gondolunk, mert még nem láttunk rá Jézusra, aki új természettel akar 
minket megajándékozni! Meg vagyunk kötöződve önmagunkkal. (Már aki nem tanítvány.) 
Nehéz-e elengedni régi önmagunkat? Embernek lehetetlen, Isten mellé állva lehetséges! Akkor 
nem lehet nehéz!!!! Aki az eke szarvára teszi a kezét, Istent látja maga előtt! Aki meg hátranéz, 
régi önmagát látja! Aki valóban Istenre nézett, soha többé le nem veheti Róla a szemét! 
Örömhír, hogy tagadjam meg önmagamat, mert önismeretre kell jutnom!  
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Akkor mi van a kereszttel? Lehetséges-e, hogy a Máté evangéliumának lejegyzői tették bele a 
keresztet Jézus mondatába? Teljesen lehetséges! Mert fura, hogy itt beszélni látszik Jézus a 
keresztről, ahol meg megjövendöli a halálát, ott nem említi!  
  
Mikor Jézus a gazdag ifjúval beszél, nem mondja neki, hogy vegye föl keresztjét. Az ifjú nem 
tudott lemondani a pénzéről, mert nem volt képes megtagadni önmagát.  
  
Jézus nem a keresztet hozta el, hanem a tanítást! Nem a bűntudatra alapoz, mert már a 
kereszten megbocsájtott gyilkosainak. Nem a bűntudatot hozta el!  
  
Vagyis gyanús ez az evangéliumi vers.  
  
A másik probléma: nem méltó Hozzám. A Hang szerint semmire sem vagyunk méltóak! (Ld. 
2013. II. 21., CS-i részt) Méltóak vagyunk Istenre, de az ember képes méltatlanná válni 
Istenhez, mert Isten megadta nekünk a döntés lehetőségét. Hogyan is teremthetne Isten olyan 
lényt, aki semmire sem méltó? Aki semmire sem méltó, abban is jelen van forrásként Isten. 
Most akkor hogyan van ez? Jn 14,23: Isten méltónak találja azokat, akik szeretik Őt és 
megfogadják szavát, arra, hogy hozzá költözzék.  
  
János két jelentést tulajdonít a méltó szónak. 1.: érdemes valamire: aki gyilkol, méltó rá, hogy 
a nagytanács elé állítsák, tehát megérdemli a büntetését. 2.: Jézushoz méltó: Hozzá illő, 
tartozó.  
  
Robi szerint ezen szakaszokban sok olyan szó van, ami nagyon nehezen érthető, nem világos, 
hogy mit jelent. Márpedig Jézus a napnál világosabban fogalmazta meg Magát a 
tanítványainak!  
  
Robi azt mondta Gyurka bácsinak, hogy ő állandóan azt az érzetet akarja kelteni, hogy ő (Robi) 
nem érti az Evangéliumot és inkább figyeljen a Feri bácsira, mint az Evangéliumra. De Robiban 
nem úgy szólal meg Jézus, mint amit a Gyurka bácsi mond.  
  
Lk 18,17-tel összevetve: kisgyermekké kell válnunk. De hogyan veszi föl egy kisgyermek a 
keresztjét?  
Mondhatjuk-e ezt az igára: a gyerek hogyan vehetné föl Jézus igáját? Mi Jézus igája? Mit csinál 
az iga a két állattal? Összetartja őket. Jézus igája is összetartó.  
  
Feri bácsi nem tudta elhagyni a keresztet, nagyon összekötötte Jézussal. Az Angyalkönyv nem 
beszél a keresztről! Súlyról beszél! Tiszta fogalmakkal dolgozik.   
  
Lukács11.23. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az széjjelszór. - Mit 
gyűjtött Jézus? Tanítványokat, Benne hívőket.  
  

2013. V. 9., CS  
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Az Én Atyám - folyt.  

  
Honnan vetődött föl a kérdés? János5,17-ből. Milyen kapcsolat fogalmazható meg ennek 
alapján az Atya és a Fiú között? Nagyobbnak mondja magát az Atyánál, belesimul az Atya 
akaratába, ráadásul azt is közli, hogy Ő Isten (hiszen Isten munkálkodik mindezidáig).  
  
Az Angyal mondja, hogy egy szeretet van. Nem mondhatom, hogy külön szeretem Istent, a 
testvéremet, felebarátomat, ellenségemet, hanem egy szeretet van! A megnyilvánulása már 
más, az a ránk bízott forma. A forrás egy és ugyanaz.  
  
Miért fontos, hogy milyen az Atya és a Fiú kapcsolata? Hogy mi is Isten-gyermekké váljunk és 
olyan szintre kell fejlesztenünk a kapcsolatunkat, ahogyan Jézus kapcsolatban áll az Atyával.  
  
Máté11.27. Mindent (át)adott nekem az én Atyám és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az 
Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú és akinek a Fiú kijelenteni (leleplezni) szándékolja. - Mikor 
adta át neki a hatalmat az Atya? Fontos adalék, hogy senki sem ismeri a Fiút. Öröktől fogva 
van neki hatalma, vagy a teremtéskor kapta, mert minden Általa lett. Az is igaz, hogy kezdettől 
van az Ige. A teremtés az átadás. Hogyan igazoljuk az Evangéliummal? A teremtés természete, 
hogy öröktől fogva van. Az Atya odaadhatja a mindent és oda is adja a Fiúnak. És Jn 14,6: senki 
sem jut az Atyához, csak Általam. Visszafogadja a mindenséget Jézuson keresztül. Az 
Embernek Jézus a mintája. Az Isten-gyermeknek mindenét odaadja Jézuson keresztül. Hogyan 
lehet, hogy évezredekig senki sem ismerte a Fiút? Isten előkészítette Izraelt, hogy megfejtsék a 
titkot, nem arra, hogy fölismerjék a Fiút. Ennek az akadálya az ember maga. Az ember magából 
indul ki. Az Atya ismeri Jézust, mert egy Vele! Az Atya mondja ki a Fiút, az Atya kimondott 
szava a Fiú. Isten megnyilvánulása Ő maga. Kinek akarja kijelenteni az Atyát? A 
tanítványoknak, mert nektek adatott tudni a Mennyek Országa titkait. Mit jelent, hogy 
mindent átadtam nektek? Erkölcsi tanítást adott, nem mást.  
  
János2.16. és a galambárusoknak ezt mondta: vigyétek el ezeket innen, ne tegyétek az én 
Atyám házát vásárcsarnokká! - Azonosul Jézus az Atyával. Képviselheti-e egyház Jézust? Nem 
hitelesek az egyházak. Sőt, lehet-e képviseli Jézust? Ehhez azonosulni kell Hozzá. Egy ügyvéd is 
csak abban képviselhet egy embert, amiben felhatalmazást kapott tőle. Egy másik embert sem 
tudok képviselni, mert nem ismerem. Hát akkor Istent hogyan is lehetne képviselni? Csak Isten 
képviselheti saját magát.  
  
János5.17. Ő pedig (ezt) mondta nekik: az én Atyám mind ez ideig (mostanáig) munkálkodik, 
én is munkálkodom. - Jézus a tetteivel igazolja Önmagát. Az Atyát magyarázza a kapcsolat. Mit 
jelent: munkálkodik az Atya? Jelen van! Isten az Örök Történés! Mi ennek a munkálkodásnak a 
célja? Nem az a célja, hogy valami történjék, mert amúgy is történik valami. Maga az Ember a 
célja!!! Szolgálja az embert, még a lábát is megmossa! Ha ezt megérti az ember, rájön, hogy 
méltó Istenre!  
  
Azért hangsúlyozta ezt Jézus, mert szombaton gyógyított. Istent nem köti a szombat, amit a 
munka felfüggesztéseként értettek félre, pedig az a szeretetről szólt. Az emberért van a 
szombat, nem a szombatért az ember.  
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Szenteld meg az Úr napját! Foglalkozz Istennel! Gyakorold a szeretetet! Lehet-e szeretni 
munka nélkül? Nem lehet! Így tehát a szeretet maradt ki a szombatból. Jézus kiegészíti a 
parancsot, helyébe a főparancsot állítja: mindent szentelj meg! Tegyél mindent, magadat is 
Istenhez tartozóvá!  
  
A második főparancs a felebarátnak szól: az én oldalamról megvan a barátság, a másik felől 
nem föltétlenül. A jézusi közösségben föl kell tételezem, hogy a másik legalább annyira szeret 
engem, mint én őt. Az ellenségszeretetnél nem is kell barátkozni, csak jóakaratról van szó: 
amit Isten akarhat neki. Ha nem akarok ártani a másiknak, már szeretem.  
  
János6.32. Jézus (ezt) mondta nekik: Ámen, Ámen mondom néktek, nem Mózes adta nektek a 
kenyeret az égből, hanem az én Atyám adja nektek a kenyeret az égből, az igazit (valódit), - 
Jézus a szellemi táplálék, akit az Atya ad nekünk! Atyáitok mannát ettek a pusztában és 
meghaltak: szellemileg haltak meg. Ezzel szemben az Atya kenyere örök életre szóló szellemi 
táplálék, a Fiú.  
  
János8.54. (ezt) válaszolta Jézus: ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi: az én 
Atyám az, aki engem dicsőít, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek. - Egymást dicsőíti az 
Atya és a Fiú. Dicsőséget emberektől nem veszek. Az Atya megdicsőíti Jézust a Tábor-hegyen: 
nem Jézus, hanem az Atya a jelenés forrása. A mondat utolsó része: nem tudják dicsőíteni, 
mert nem ismerik Jézust.  
  
Megdicsőülés: nyilvánvalóvá válik Isten valósága.  
Látás kérdése-e egy istenélmény? Igen! Korábban beszéltünk a hit és a megtapasztalás 
kapcsolatáról. A hit feltételezi a gondolkodásátalakítást. Biztosan látás kérdése tehát. Sőt, az 
Angyal mondja, hogy mindenben lássuk meg Őt! Ez is istenélmény!  
  
Ha ketten-hárman összegyűlünk Jézus nevében, Ő közöttünk van. Akkor tehát istenélmény-e a 
mostani összejövetelünk? Igen, az!  
  
Ha mindenben megláthatom Istent, mindenben találkozhatom vele. Minden találkozás 
Istennel egyben élmény is. János egyszer megélte, hogy megszámlálhatatlanul sok angyal van 
jelen abban a szobában, ahol a misét tartjuk! Ha a borban és a kenyérben nem élem meg, 
hogy benne van Isten, akkor számomra nincsen benne.  
  
Istenélményt teljes valójában tanítvány kaphat, mert ő ismeri annyira Istent. Más 
természetfölötti történést élhetnek meg istenélménynek, csak az nem az.  
  
Feri bácsi sokszor úgy rendezte le a körülötte lévő, istenélményre hivatkozó embereket, hogy 
majd meglátjuk a gyümölcsét. Meg is láttuk, nem ülnek itt. És ez is bizonyítja, hogy látás 
kérdése ez is!  
  

2013. V. 14., K  
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Több tagnak nagyon tetszett, hogy vasárnap a misén tizenketten olvastuk fel az egyik tag által 
írt prédikációt.  
  
Szokjunk hozzá, hogy sugalmazásban élünk! Jézus lakást vett bennünk és bizony, komolyan 
munkálkodik bennünk.  
  
Ha valaki újjászületett, akkor is a régi, odaát vállalt énjével találkozik? Ki ez az új ember, akit 
Isten újjászült? Ki a régi ember? Az, akit én gondolok magamról. Isten nem ezt az embert hívta 
létbe, hanem azt, aki felé ma útban vagyunk! Mert mi teremtettük önmagunkat olyanná, 
amilyennek gondoljuk magunkat. Az Angyal mondja: szakadék van közted és közted. Isten által 
elgondolt személyed és saját magad kitalálta személyed között. Jézus az út a kettő között. 
Tehát az új ember a legelső, mert olyannak teremtett Isten. Teremtőt teremtett a Teremtő. A 
teremtett teremtő megteremtheti a saját, Isten nélküli világát. Kikértük a jussunkat, azután 
elherdáltuk.  
  
Ha a legkorábbit célozzuk meg, hol a fejlődés? Aki eléri a kezdeti önmagát, megtapasztalta, 
milyen az Isten nélküli lét. Többet lehet rábízni, mert már megjárta az anyagvilágot, megélte, 
milyen Isten nélkül élni.  
  

Aki nem  

  
Lukács14.33. Így tehát mindenki, aki nem mond le mindenéről, amije csak van, nem lehet a 
tanítványom. - Zakeusnak nem kellett lemondania teljes vagyonáról! Nekünk sem kellett 
lemondanunk a vagyonunkról! A gazdag ifjúnál nem az anyagiakról van szó elsősorban, hanem 
arról, hogy a szegénységgel a bűnösséget vállalja-e Jézusért.  
Mi lenne, ha koldussá tennénk magunkat? Ráadásul szellemileg csak arról kell lemondanunk, 
ami nem jézusi. Zakeusnál világos a mondat értelme, hogy négyszeresen téríti meg azok kárát, 
akiket megcsalt. Milyen hitele lenne az Örömhírnek, ha koldusok hirdetnék? Semmilyen.  
  
Lukács6.20. Ekkor tanítványaira emelte a szemeit és ezt mondta: boldogok vagytok 
koldusszegények, mert tiétek az Isten Királysága, - a következővel áll párhuzamban:  
Máté5.3. Boldogok a szellemi nincstelenek (a szellem koldusai), mert övék az Egek (Istenének) 
Királysága (királyi uralma). - ez pedig a Jézus igéjére szomjúhozókról szól. Ezt a zsidóknak 
mondja, akik több ezer éve úgy gondolják, hogy ismerik Istent, pedig nem így van. Az boldog, 
aki a szerető Isten után sóvárog a törvény betartatásának világában. Ezt Lukács átfordítja a 
körülményekre, hogy testileg legyen szegény. Félreértette ezt a tanítást Lukács.  
  
Máté8.21. Egy másik pedig a tanítványai közül mondta neki: Uram, engedd meg nekem, hogy 
előbb elmenjek és eltemessem apámat. - Miért mondja itt ennek az embernek, hogy kövesse 
Őt? Mert Jézusnál az élet, tőle távol a halottak vannak.  
Miért mondja a gadarai megszállottnak, hogy hirdesse a tettet, amit Jézus tett vele? Jézust 
kitessékelik a környékükről a gadaraiak, legalább a megszabadított hirdesse az Örömhírt. Más 
változat: szamáriai volt a megszállott és Jézus csak Izrael elveszett juhaihoz jött. Már amúgy is 
nagyon nehezen értették a tanítványai, hát még, ha bevett volna közéjük egy szamáriait. Túl 
nagy lett volna a feszültség.  
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Miért nem volt Jézus koldusszegény? Ő Maga a minden, a Földön élő Isten. Volt-e hite 
Jézusnak? A tanítványaitól azt kérte, hogy higgyenek Benne. Önmagában nem kell hinnie, mert 
Ő az Út, Valóság, Élet.  
  
Máté9.37. Ekkor mondta a tanítványainak: az aratni való ugyan sok, de a munkás kevés.  
Máté9.38. Kérjétek hát az aratás Urát, hogy vessen be munkásokat aratásába, - azt akarja, 
hogy munkálkodjanak a tanítványai. A tanítványokat veti be az aratásba. És valóban, miután 
ezt elmondta, kiküldte tanítványait kettesével, mert egyedül nem bírt mindenhová elmenni. A 
saját hatalmával ruházta fel őket, hogy hirdessék: elközelgett Isten Országa. Ehhez gyógyító, 
halott-támasztó, démonűző képességekkel ruházta fel őket.  
  
Máté10.1. és magához hívta tizenkét tanítványát (telj)hatalmat adott nekik a tisztátalan 
szellemek fölött, hogy kiűzzék őket és (gyógy)kezeljenek minden betegséget, minden 
gyöngeséget. - éljék meg a tanítványság feladatát. Nem beszél arról, hogy mondjanak le 
mindenről.  
  
Máté10.25. Elégedjék meg a tanítvány, ha olyan lesz mint a (tanító)mestere és a rabszolga 
mint az ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívják, mennyivel inkább a házanépét. - Miért 
tanuljuk Jézust? Hogy úgy gondolkodjunk, mint Ő. Ezt el is tudjuk érni! Legyetek tökéletesek, 
amint a ti mennyei Atyátok tökéletes! Isten mellé állva minden lehetséges. Erre alakítsuk át a 
gondolkodásunkat!  
  
Máté12.49. és kitárta karját (kinyújtva kezét), tanítványai felé e szavakkal: íme! anyám és 
testvéreim, mert aki megteszi égi Atyám akaratát, az nekem fi(test)vérem, nő(test)vérem, és 
anyám. - Az Atya akarata: ismerjék föl Jézusban az Istent, a Messiást! Ekkor törekszem 
tanítvánnyá válni, hogy Jézus átalakítsa a természetemet, szívemet. 
Van-e Istennek anyja? Azért mondja, mert az anyja kereste Őt. Olyan ez, mint mikor Péter le 
akarja beszélni Őt arról, hogy fölmenjen Jeruzsálembe. Itt arról van szó, hogy ki tartozik Hozzá. 
Nem tagadja meg Máriát, hanem szellemi szintre emeli ezt a kapcsolatot.   
  
Máté16.20. Ekkor szigorúan meghagyta a tanítványoknak, nehogy elmondják bárkinek, hogy Ő 
a Krisztus (a Felkent). - Mi a tanítványok feladata? Hogy legyenek bölcsek. Hol ebben a 
bölcseség? Ha elkezdték volna hirdetni, akkor mindenki úgy gondolta volna, hogy eljött a külső 
szabadító és mindenki fölköti a kardot. Ha lejön Jézus a keresztről, ugyanez történt volna.   
  
Máté16.24. Ekkor mondta Jézus a tanítványainak: ha valaki (én)utánam akar jönni, tagadja 
meg magát és vegye fel a keresztjét és kövessen (engem), - tagadja meg magát: azt jelenti-e, 
amit Lukács mond a szegénységről? Nem, ez a sérült emberi természetről szól.  
  
Máté19.23. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: Ámen, mondom nektek, hogy a gazdag 
nehezen jut be az Egek (Istenének) Királyságába. - mert nem tudta vállalni a tanítványsággal 
járó megvetettséget.  
  
Máté19.25. A tanítványok ennek hallatára pedig igen megdöbbentek és ezt mondták: hát 
akkor kicsoda üdvözülhet ? - összehozták a gazdagságot az üdvösséggel.  
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Máté19.26. Jézus pedig rájuk tekintett (beléjük nézett) és ezt mondta nekik: embereknél 
(emberek mellé állva) ez lehetetlen, de Istennél (Isten mellé állva) mindez lehetséges. - 
tanítvánnyá kell válni.  
  
Máté19.27. Ekkor válaszolva Péter ezt mondta neki: nézd mi mindent elhagytunk és követünk 
téged, mi lesz hát velünk ? - Péter otthagyta az elsőszülöttséget, hagyományt, vallásosságot.  
  
Máté19.28. Jézus pedig ezt mondta nekik: Ámen, mondom nektek, hogy ti, akik követtetek 
engem, az újjáalakuláskor (újjászületéskor), amikor az Emberfia dicsősége trónjára ül, ti is 
tizenkét trónra ültök oda és ítélkezni fogtok Izrael tizenkét törzse felett, - nem azt mondja 
Jézus, hogy aki lemondott mindenéről, hanem azt sorolja, mit kap, aki követi Őt.  
  
Máté19.29. és mindenki, aki az én nevemért elhagyja házát, vagy testvéreit vagy nővéreit vagy 
apját vagy anyját vagy feleségét vagy gyermekeit vagy szántóföldjeit, százszorosát kapja vissza 
és aioni /(világ)korszakra szóló, (világ)korszakig tartó/ életet kap osztályrészül. - Itt vagy a 
másvilágon? A másvilágon nincsen férj, feleség, gyerek. Erre alapulnak az életközösségek, 
szerzetesrendek.  
  
HF: hogyan kap a tanítvány százszor annyit itt a Földön?  
  

2013. V. 16., CS  
  
János hozott egy, a honlapról kinyomtatott anyagot arról, miben tér el a mi hitünk az egyház 
vallásától.  
  
Úgy látom, hogy nem a leírtak a döntőek, hanem a szellemiség. Nagyon óvatosan kell bánni a 
leírt tételekkel, mert dogmákká merevíthetjük őket. Másrészt nem tudunk érvelni egy 
kereszténnyel szemben a hitünk mellett, mert úgysem tudjuk kívülről meggyőzni őket.  
  
A tanulás föltétele, hogy legyen tananyag. A Hang sem szájról szájra terjedt. Az Evangéliumot 
is leírták, főleg az írástudók által lejegyzettek alapján állították össze a beszédeit. A Szent 
Szellem eszetekbe juttatja Jézus szavait, hogy mindenki számára elérhető legyen. Kritikával 
fogadjuk az összes írást, az Evangéliumokon keresztül és a hittől átjárt józan ész alapján, 
értelmet és szívet megnyugtató választ kapjunk rá. A szív a lelki béke miatt fontos. A világi 
ember logika alapján gondolkodik, Jézus tanítása pedig egyértelmű. Az egyértelmű 
cáfolhatatlan, a logikába minden belefér, meg az ellenkezője is (ld. Gödel nemteljességi 
axiómáit).  
  
Kinek kínáljuk föl? Aki valamennyire nyitott Isten felé és felém és a tanítás felé. Arra elég a 
nyitottság, hogy elinduljon az illető Isten felé. Készen kell állnunk arra, hogy érvelni tudjunk. 
Azt már nekem kell eldöntenem, hogy hol, kivel kapcsolatban használom.  
  
Pár szót szólunk a kigyűjtött anyagról: sem Jézus, sem a tanítványok nem voltak keresztények, 
hanem zsidók voltak. A héberben mind a mai napig nazarénusoknak (nocrim) hívják a 
keresztényeket.  
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Az Evangéliumok tartalma legyen a közös, kiinduló alap, amiben a két fél, jézusi és keresztény, 
megegyezik. A kereszténység és a zsidóság külön vallás. A keresztény nem tartja magát 
zsidónak és fordítva. Ebből következően hogyan lehet Jézus keresztény, ha Mózes törvénye 
szerint körülmetélik? Ő nem tagadja meg a körülmetélkedést, azt mondja, hogy Izrael 
elveszett juhaihoz küldettem. Ezek után nem mondhatjuk Őt kereszténynek.  
  
Második pont: Jézus azért jött, hogy kiengesztelje az Atyát. Szerintünk azért jött, hogy 
tanítson.  
  
Ha visszakérdezek, azzal segítek a másiknak rálátni a saját érvrendszerére, hogy helyes vagy 
helytelen.  
  
Vissza az eredeti kérdésre: Minek látom Jézust? Ha tanítónak látom, akkor nem az Atyát jött 
kiengesztelni. Ha azt mondja: Én és az Atya egy vagyunk, akkor most Önmagát engesztelné ki? 
A kérdés gyökere: Istennek vagy embernek tartom-e Jézust.  
  
HF: következő két kijelentés.  
  

Az Én Atyám- folyt.  

  
János10.17. Ezért szeret engem az Atya, mivelhogy én leteszem (odaadom) a lelkemet, hogy 
ismét felvegyem azt.  
János10.18. Senki sem veheti el tőlem, hanem én teszem (azt) le magamtól, hatalmam van 
letenni és van hatalmam ismét (újra) felvenni (azt), ezt a parancsolatot kaptam az én 
Atyámtól. - szeretetkapcsolat áll fönn az Atya és Jézus között, ráhagyatkozik az Atyára. Az 
adásról van szó. Jézus Isten: senki nem veheti el Tőle a lelkét (életét). Jézus odaad mindent. 
Jézusról nem tudósítanak, hogy csókkal mutatta volna ki a szeretetét, hanem Júdásról tudjuk, 
aki így árulta el Őt. Ne az érzelmekre alapozódjék a szeretetem, noha nyilvánvalóan hordoz 
érzelmeket. Mit jelent a parancsolat szó ebben az igerészben? Jézus áldozattá válik, életét 
adja, hogy szolgálja az embert. Hogyan szolgálta Jézus Kajafást? Ha nem jöttem volna, bűnük 
nem volna, most láttak is, gyűlöltek is Engem is, Atyámat is: tehát előbb-utóbb rálát arra, hogy 
bűnben él és megtér. Senki sem veheti el Tőlem: a földi életét nem vehetik el. Ez bizonyítja, 
hogy Ő nem ember, hanem Isten. Fölveszi a lelkét: nem az Atya támasztja föl, Ő maga kel föl 
és jelenik meg láthatóan. A tanítványnak nincsenek ezek a hatalmában. Számunkra maga Jézus 
az örök Élet, örök létezésünk van. Jézus az Élet Ura. Annak adja, aki befogadja Őt. Hatalmam 
van ismét fölvenni: korlátlan hatalma van.   
  
János10.28. Én (világ)korszakra szóló életet adok nekik és nem vesznek el a (világ)korszakra és 
senki ki nem ragadja őket az én kezemből,  
János10.29. az én Atyám, aki azokat nekem adta, nagyobb mindeneknél és senki sem képes 
kiragadni őket az én Atyám kezéből. - Az Atya adta a tanítványokat Jézusnak. Senki sem juthat 
az Atyához, csak Általam - Előtte nem üdvözült senki. Csak az jöhet Jézushoz, aki az Atyánál 
tanult. Kiket tanított az Atya? A választott népet tanította a prófétákon keresztül. Isten a 
Tízparancsolatban mutatkozott be a népének. Ebben szerető és nem büntető Istenként 
mutatkozik be, mert nincsenek fölsorolva büntetések, amik a megszegéséért járnak. Mózes 
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nem Isten szavát közvetíti, erre utal Jézus: a farizeusok és írástudók a Mózes ítélőszékén ülnek. 
Ezek igenis tanulhatnak az Atyától, Jézus azt mondja egyiküknek, hogy nem áll messze az Isten 
Királyságától. Vagy Nikodémus később tanítvánnyá válik. Aki nem válik tanítvánnyá, a szellemi 
halált választja. Az Életet választókat senki nem veheti el Jézustól. Mikor adta Jézusnak a 
tanítványokat az Atya? A kapcsolatuk ajándékozó kapcsolat. Az Atya és a Fiú kapcsolata a 
Szellem!   
  

2013. VI. 11., K  
  
Újra itt!  
  
Mi a különbség a tanítványok nyelvimája és a mostani nyelvimák között? Kinek szól a mostani 
nyelvima? Miért annak szól, aki mondja?  
  
A mai nyelvimában a ráhagyatkozásról tesz tanúságot az illető, hogy hol tart. Nem a semmire 
hagyatkozik rá, hanem a Lélekre. Emeli őt az átélt ima. Robi nem találkozott olyannal, akit más 
nyelvimája gazdagított volna. Feri bácsi azt mondta, hogy akkor imádkozzon így valaki 
közösségben, ha van, aki érti.  
  
Az ApCselben nem ima volt, nyelveken szóltak, nyelveken hallották őket, arról, amit Jézusról 
beszéltek. A tanúságtételt hallották, nem az imát. A tömegekhez szóltak, nem Istenhez. A 
nyelvimát tehát a kereszténység hozta be. Jézus nem szól erről a tanításában. A lélekbe 
merítésben Isten adományokat ad annak, akinek azt a szerepet szánta. Ilyen a nyelvek 
adománya, lélekbe látás, jövőbe látás, testi gyógyítás, tanítás. A nyelveken való imában a 
tanítvány átadja a nyelvi készségét a Léleknek. Ez belső szabadságot fogalmaz meg: a Lélek 
forgatja az ő nyelvét. Az sem érti, aki ezt tudja csinálni. Van, aki tudja értelmezni. Feri bácsi 
megkapta ezt. Ez az adott személynek szól. Az egyik tag tud így imádkozni, hallatlan 
fölszabadultságot él meg benne. Azonban hogyan van ennek hatása a közösségre?  
  
Isten minden szinten tudja gazdagítani a hívőt. Bizonyos szinten élő emberek itt tartanak. 
Állhatatosan és áhítattal kell kérni a Lélekbe merítést. Feri bácsi nyolc éven át kérte a Lélekbe 
merítést. A gondolkodás-átalakítást viszont nem pótolja a nyelveken szólás. Aki belelép a 
gondolkodás-átalakításba, megérzi, hogy tanítvány-e a másik. A tévtanítók felszólító módban 
beszélnek, ki is merülnek tőle.  
  
Kritikus pont, hogy valaki hajlamos-e a tanítványságra, vagy nem. Lényeges! És itt még csak a 
tanítványság előszobájáról van szó.  
  

Karma folyt.  

  
(Akkor kezdték, mikor távol voltam.)  
  
A Hangból gyűjtött ki János néhány idézetet a Karmával kapcsolatban. Zavar támadt a 
közösségben az elemzés során.  
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Három terület felől vizsgálták: a karma sorsvonal, ami a másvilágon alakul ki, hogy a szellem 
megtervezi az életét, hogy törleszthesse az adósságát. Az Angyal visszaütésnek mondja: amit 
mással teszel, azt kapod vissza később. A keleti vallásokból pedig a döntések lehetősége jön: 
olyan helyzeteket él át a szellem a Földön, hogy ott döntenie kell. Sokan foglalkoznak a 
karmával: létezik karmaasztrológia. János megkérdőjelezi, hogy a szellem saját maga tervezi 
meg a sorsvonalát. Minden részletet csak Isten tud! Ő tervezi meg! A karmának nincsen 
értelme az újraszületés nélkül, szóba sem lehet hozni! Jézusnak nem lehetett karmája: mivel 
nem teremtmény, ez az egyetlen oka!  
  
A döntő kérdés a vizsgálatunknál: Istenből indulunk-e ki, vagy az emberből? Aki a karmában 
gondolkodik, nem jut el a kegyelemig. Jézus oldaláról: nincsen meghatározó szerepe a 
karmának az ember életében. Nem ez az abszolút első! Mi a karma Jézus oldaláról? 
Mindennek van következménye! Látásmód kérdése, hogyan értékeljük: mint a vakon született 
történetében. A lényeg: a hit! Aki Bennem hisz, halált nem lát sohasem! A hitnek is van 
következménye.  
  
Az angyalok gondolkodása angyali gondolkodás. Van egy közös gondolkodásmódjuk. A 
tanítványság szélesebb határok között van, mint amit ők meg tudnak fogalmazni. Ők Istenből 
táplálkoznak, szemlélik, mi pedig tanuljuk. Aki visszajön, még jobban el akar mélyedni a 
tanítványságban. A karmának nincsen előjele. Törvényként ismerjünk: minden oknak van 
okozata.  
  
Jézus azért hárítja el a Jó megszólítást, mert az Atyára mutat. Az Atya pedig folyton Jézusra.  
  
Mi a lélek állapota a megtéréséig? Hová jött Jézus? Eljött a Fény a sötétségbe! A szellemi 
sötétségbe!  
  
Összegezés: a Hangban leírt karma és az általunk leírt karma nem ugyanaz! A karmát egyedül 
Jézus oldja: aki Bennem hisz, halált nem lát sohasem. Amiről most beszéltünk, az pedig a 
következmények léte, függetlenül az erkölcsi alapállástól.  
  
A tízezer talentumos adós rálát az adósságára és ettől már oldódik is! Ledolgozni lehetetlen, 
megszüntetni pedig Isten tudja. A hit pedig a megbocsájtás lelkületének befogadásával jár 
együtt! Aki nem bocsájt meg, megy a levesbe!  
  
Vonatkozik-e Jézusra ok-okozati törvény? Ő az OK! Nem hordoz okozatot, tehát neki nincsen 
oka!  
  

2013. VI. 13., CS  
  
„A probléma nem az, hogy Én hallom-e, amit te teszel és mondasz, hanem hogy te hallod-e, 
amit Én mondok!” 
  
Elhunyt egy testvérünk, aki nem járt közösségbe, mégis most húsvétkor újjászülte a Lélek!  



77 
 

  
Isten teremtette-e a sátánt? A rossz a jó hiánya, az Angyal szerint pedig a rossz: alakuló jó. 
Jézus azt mondja a farizeusoknak: ti az ördögatyától valók vagytok! Azoknak nem az Atya az 
Isten, hanem az ördög. Akinek nem Isten az Istene, annak az ördög! Csak két úr létezik! E 
második atyának annyi arca van, ahányan a szereteten kívül gondolkodnak. Ha valamit 
istennek tartok, az egy lelkület. Hogyan lesz belőle személy? (Kiderült a közösség számára, 
hogy az angyalok nem személyek.) Ezen lelkületek összességét az ember személyesíti meg. A 
Szentháromság tagjait is megszemélyesíti az ember, mégsem személyek. Aki a büntető, 
haragvó istenben hisz, az az ördögöt imádja.  
  
Személy: értelemmel és akarattal bíró lény. Az angyal nem személy, mert Isten akaratában él!  
  
Az ember az értelmével szerzi a tudását. Nagy kísértés éri az értelmét a fantázia oldaláról. Az 
értelem a felfogóképesség.  
  
Ha az ördögöt az ember személyesíti meg, az Istent ő hozza-e létre? Angyal: Te hívtad létre a 
rosszat és a jót. / Válaszd a jót és a rossz eltűnik, mert nincs, aki teremtse.  
  
Az ember teremtménye emberi. Az ördög is emberi. Az ember csak az ördögöt képes 
teremteni, míg ki nem nyilatkoztatja magát az Isten - Jézusban!  
  
Mikor Isten nélkül létezik az ember, a szellem, nem fejlődik, hanem visszafejlődik. Változik és 
tapasztalatokat szerez. A fejlődés erkölcsi kategória!  
  
Tisztulás: a régi elhagyása. Akkor tisztul az ember, ha tisztábban lát. Az erkölcs nem pusztán 
fogalom, hanem maga az ember! Egy létezési forma. Aki istentelen, erkölcstelen is. Ráadásul 
embertelen is. Ezek után a fejlődés: gazdagodás az Istent látásban. Tisztábban látom Istent. Aki 
nem ebben él, távolabb kerül a valódi Istentől. Az az ördögatyát imádja. Ez a visszafejlődés! 
Visszafejlődik a látásmódjában! Aki így létezik, tapasztalatokat szerez. Bölcseségnek hiszi a 
tapasztalatot, de a tanítvány tud olyat kérdezni tőle, amire nem tud válaszolni. A tapasztalat az 
evilági igazság megismerése. Az ember önmaga képességével találkozik. Aki önmagából meríti 
az értékeket, az ördögatyához alakítja a gondolkodását.   
  
Mi van a tékozló fiúval? A legalsó helyzetben szinte éhen hal: az ürességet, az 
értékvesztettséget tapasztalja meg. Már nincsen mibe kapaszkodnia. És akkor kezd el hinni! A 
hitből pedig megtapasztalás válik. Ha mi már hitre jutottunk, egy korábbi életben már 
megtapasztaltuk a szellemi ürességet. Korábbi életünkben fordultunk meg.  
  
Mi van a hívőkkel? Isten tudja és az ő dolguk.  
  
János: Hang-levélből: a Lélek élteti az Atyát és engem is. De az Atya a forrás! Őt nem kell 
éltetni! Az Atyának élete van önmagában (Jn 5,26)! Senkitől nem kapja az életét. Önmagát 
sem élteti, mert az Életet nem kell éltetni. Az Élet él! Mivel a Fiú egy az Atyával, Őt sem kell 
éltetni.  
  
És az ember? Éltet-e minket a Szentlélek? Aki hisz Jézusban, annak élete lesz. Nem a Szentlélek 
élteti az embert, hanem Jézus. Jn 6,53: Az embernek élete van önmagában: Jézus él benne!!!!! 
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Befogadom Jézust, elfogadom Uramnak és Megszabadítómnak! Ha azzal azonosulok, Aki az 
örök életet hordozza, már életet nyertem. Aki megnyerte az életet, már nem kapja, hanem él! 
Ha nem éltet a Lélek, mit csinál? Ha nem abszolút első Isten valakinek az életében, akkor nincs 
is jelen ott, csak létben tartó módon. Ezek alapján a Szentlélek a Léteztető. A Szentlélek a 
létben tartó.  
  

Jn 17,11-21 - múlt heti házi  

  
Megértettük, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy. Egy lehet-e az ember Istennel? Aki 
imádkozik, Istenbe emeli a lelkét, tehát egy lesz Vele!!! Mikor a futó beér a célba, eggyé válik 
vele. Teljesítette a feladatát. Végül is ez az ember létének, útjának célja, hogy egy legyen 
Istennel. Jézus az Út. Ha Rajta járunk, egyek vagyunk Vele!   
  

János evangéliuma (5,18-19) 

  
János5.18. Ezért tehát a zsidók méginkább meg akarták ölni (életére törtek), mivelhogy 
nemcsak hogy megszegte a szombatot, hanem az Istent is saját Atyjának mondta, egyenlővé 
tette magát az Istennel. - Milyen törvényt szegett meg Jézus? A tízparancsolat általuk 
elgondolt jelentését. Jézus tudhatta, hogy ezzel vádolják, mégis csinálta. Mit értünk azalatt, 
hogy Jézus a törvényt betölteni jött? Megmutatni a törvény igazi valóságtartalmát. Jézus a 
törvényből a két főparancsot idézi: Istent és embertársunkat szeretni. Ez a két legfontosabb. 
És ezt a törvényt jött betölteni Jézust. Betölteni: megvalósítani.  
  
János5.19. Válaszolt pedig Jézus és (ezt) mondta nekik: Ámen, Ámen mondom néktek, a Fiú 
semmit sem képes magától tenni, csak azt, amit lát az Atyától, mert amiket Ő tesz, azokat teszi 
ugyanúgy (hasonlóképpen) a Fiú is, - Miért nem képes semmit magától tenni Jézus? Mert nem 
a maga akaratát teszi. Nem is akarhat mást, csak azt, amit az Atya. Azonosul az Atyával, 
teljesen azonosul Vele. Nem válik külön az akaratuk! Jézusnak nincsen külön akarata. Így hát az 
Angyalnak sincsen önálló akarata. Isten világában egy akarat van! Az Angyal olyan, mint a 
folyóban a vízcsepp.  
  

2013. VI. 18., K  
  
Egy imagyakorlatot említ egyik testvérünk: emberekért, célokért hét héten át pénteken 
imádkoznak és böjtölnek és csodák történnek. Hogyan lehet, hogy másért böjtölök és neki lesz 
jó? A másikból hogyan megy ki az ördög az én böjtöm hatására? - Hogyan jön ez össze 
Jézussal?  
  
Van egy testvérem és egy felebarátom, akiért ilyen gyakorlatot vállalok. Kinél fog történni 
valami? A tanítvánnyal. Azért hiába imádkoznak, hogy az ördög kimenjen, azért kellene, hogy 
Istent be tudja fogadni. Más dolgába avatkoznak be az ilyen imádkozók.  
  
Mit mond az Angyal? Ajánljátok fel! Mindent ajánljatok fel! A tanítványságon kívül nincsen 
semmilyen megoldás!  
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Karma - folyt.  

  
Jézus ki sem ejtette ezt a szót! Egyik tag kérdezett róla.   
  
Ha a tanítvány már nem adósságtörlesztésben él, akkor mondhatja-e, hogy valamit azért 
szenved el, mert előző életében éppen olyan szenvedést okozott másnak? A tanítvány nem él 
adósságtörlesztésben! Hitben él, nem a vezeklésben. Tehát nincsen karmája! Minőségi 
különbség a tanítványság és a karma! Ez a téma szerteágazóan jelenik meg a Hang 
tanításában, de látjuk, hogy túlléptünk rajta! Már nem ebben élünk! A karma: 
adósságtörlesztés szándékának megvalósulása egy sorsvonalon. Bizonyos szellemek ebben 
élnek, akik bűnösnek élik magukat: a hívő (vallásos) emberek. Ez volt a Hang feladata, hogy a 
sorsvonalban, adósságtörlesztésben gondolkozókat az ő szintjükön megérintse. Úgy tanultuk, 
hogy még Bemerítő Jánosnak azért kellett elszenvednie a lefejezést, mert Illésként 
lefejeztetett 400 Baál-papot! De hát akkor vele nincsen rendben valami: még 399 lefejezés 
hátra van! Ő nem tanítvány volt, hanem hírnök, az utolsó próféta. Ráadásul ha rosszat teszek 
valakivel, nem tudhatom, hogyan éli ezt meg. Nem kaphatom vissza azt, amit én tettem. Ilyet 
csak az tesz magával, aki önmagát ítéli erre. A karma kényszerként jelenik meg: bizonyos 
helyzetekben vagyok döntésre kényszerítve. Ámde ki kényszerít erre? Minden helyzetben 
mindenki döntésre van kényszerítve. Ha nem dönt, azzal is döntött!   
  
Mostani látásmódunk jobban megragadja a valóságot. Mi által oldódik a karma: a tanítványság 
által! A megbocsájtás és a hit feltétele a tanítványságnak, ezáltal oldódik a karma.  
  
Jézusnak nem lehetett karmája. A karma egyik neve az ok-okozati törvény. Ő maga az OK!  
  
Óra eleji kérdés: mi a csoda? Az ember szempontjából létezik csak: ember számára 
megmagyarázhatatlan. Csoda az, amit annak látnak. Minden látás kérdése. Máshogyan látja 
egy hívő, egy vallásos és máshogyan egy tanítvány. Történt valami, de hogy hasznára vált-e, 
sokkal később derül ki. A sok ima hatására Isten tanúságot tesz Magáról, de ez nem mindig 
válik mindenki javára. Felelősséget hordoz az Istennel való kapcsolat! Mikor kiűzi Jézus 
valakiből az ördögöt: az illető nem vállalta föl Istent! Azért tért vissza bele az ördög és jutott 
még rosszabb állapotba az adott személy. Megteszi Isten a csodát, mert Ő ilyen! Soha nem 
marad válasz nélkül!  
  
Istenben való életünk három alapja: ima: főként a párbeszédima - ehhez kell a megbocsájtás, a 
gondolkodás-átalakítás: ez közösség nélkül lehetetlen és az áldozás. Ez Istennel való 
kapcsolatunk alapja.  
  
Az ember lelkülete képes megteremteni a csodát, mert erre éhes, nem Jézusra, nem az ő 
tanítására!   
  
Feri bácsinak a csuklása volt a Hang ára. Hány és hány ember gondolkodott el rajta, hogy miért 
csuklik négy éven át? Mert minden a javára válik, hogy felvállalta, vagy éppen: nem tudjuk. 
Vagy: hogy fejezze be, büntetésből, mert hamis a tanítása (a Hangon belül is mondtak 
ilyeneket). Miért halt meg? Hogy magunkra maradjunk, vagy: elszólította Isten.  
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Aki nem  

  
János3.5. Jézus válaszolt: Ámen, Ámen mondom neked, ha valaki nem származik (lesz) netán 
vízből és Szellemből, nem képes bemenni Isten Királyságába,  
  
János3.3. válaszolt Jézus és ezt mondta neki: Ámen, Ámen mondom neked, ha valaki nem lesz 
újjá (nem származik fentről), nem láthatja meg (nem képes felfogni) az Isten Királyságát (királyi 
uralmát),  
  
Mit jelent a Szellem és mit jelent a víz? A víz a bűnbánat jele: Bemerítő János is vízbe merített. 
Miért volt rendkívüli János föllépése, hogy mindenki bánja meg a bűnét? Személyes 
bűnbánatra szólított föl, nem kollektívben. Olyan légkörben szólított bűnbánatra, amikor nem 
tehette volna. A főpap fölszólíthatta volna a népet bűnbánatra, az engesztelés napján! Erre 
egy pusztai próféta előáll ezzel a felhívással. Komoly súlya van ennek!  
  
Mit jelent Szellemből származni? A vízbe merülés már előkészítette az embert az Ige 
befogadására. Szellemből származni: Istenből származni. Hogyan lehet ez? Befogadni az igét, 
tanítvánnyá válni. Jézus a Szent Szellem tüzébe fog bemeríteni: Jézus tanít! Aki befogadja a 
tanítását, bemerül a Szellembe! Az Ige az Atya Igéje!  
  
Meglátta-e az amerikai agysebész Isten Királyságát? Nem! Nem kaptunk tőle tanítást. 
Tanúságot tett: van túlvilág és van Isten és nincs halál!  
  

2013. VI. 20., CS  
  
Lehet-e tanítvány, aki úgy érzi magáról, hogy ő a tövises talaj? A kérdés: mi hogyan látjuk, 
hová tartozik? Válasz: nem tudhatjuk, a halál után derül ki. Egészséges dolog, ha mindig látok 
magamban javítanivalót, mert ösztökél a fejlődésre.  
  
Mit kérhetünk Istentől? Ha Bennem maradtok és Én bennetek, bármit kértek, meglesz nektek.  
  
János16.23. és azon a napon engem nem kérdeztek meg semmiről. Ámen, Ámen mondom 
nektek (hogy) bármit kértek az Atyától, megadja nektek az én nevemben.  
János16.24. Mostanáig nem kértetek semmit a nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy az 
örömötök teljes legyen.  
  
Lehet-e mindent kérni Istentől? Lehetni lehet. Azt kérik az emberek, aminek a hiányát élik 
meg. Tehát a kérő ima látásmód kérdése. Mi van a háttérben? Miről szólt Jézus?   
  
A tanítványainak mondta. Ők három éve együtt voltak már vele. Mitől tanítvány a tanítvány? 
Mi vár rájuk a jövőben? Feladatuk van. Jézus azt látta, hogy meg fognak felelni ennek a 
feladatnak. A feladatuk már meg is határozza, mit is kérhetnek. Jézus = Isten, a Szabadító. Az Ő 
nevében csak a feladattal összefüggőt kérhetnek. Jézus semmit nem kért az Atyától saját 
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magáért! Jézus neve: Világosság! A Hang-levelek végén szereplő áldásokat is kérhetjük! Jézus a 
Megbocsájtó. Akkor kérhetem, ha én is meg tudok bocsájtani. Ő saját magával áld meg 
minket. Gondolkodásátalakítás nélkül az ima sincsen a helyén. Az ima is elsősorban azt építi, 
aki elimádkozza.  
  
Mit jelent a harmonikus bölcseség az egyik testvérünk imájában? Kérdezzük meg őt 
személyesen!  
  
Valaki kérdezi: hol a gyakorlati szeretet a közösségünkben? Nem tudunk mások kérdéseivel 
foglalkozni, a közösség tagjai kérdezzenek vagy jöjjön el ide. Már korábban is fölvetődött, hogy 
csináljon valamit a közösség, karitatívkodjunk. Nem helyes, mert mindenki magáért felel! A 
közös programok a hierarchia kiépülésének csírái!!! Olyan nincsen, hogy mit csináltok, olyan 
van, hogy mit csinálok.  
  
Ha az ördög egy lelkület, ki kísértette meg Jézust? És kik a démonok? Honnan vannak? Ki a 
démon? Elkárhozott lélek. Az elkárhozottak, a sötétség lelkületét élik. Nemcsak attól pokol 
nekik, mert szenvednek és nem találják helyüket, de még egymást is kínozzák. Ezen lelkületek 
összessége a sátán. Ő áll a démonok hierarchiájának csúcsán.  
  

János evangéliuma (5,19-20) 

  
János5.19. Válaszolt pedig Jézus és (ezt) mondta nekik: Ámen, Ámen mondom néktek, a Fiú 
semmit sem képes magától tenni, csak azt, amit lát az Atyától, mert amiket Ő tesz, azokat teszi 
ugyanúgy (hasonlóképpen) a Fiú is, - Jézus az Atyára mutat. Egy az Atya és a Fiú. Ámen, 
ámennel kezdi: valóban Jézus mondta. A Fiú akarata egy az Atyáéval. Nincsen független 
akarata a Fiúnak (kiemelés tőlem). Az Atya szellemiségében van jelen a Fiúban.   
  
János5.20. mert az Atya kedveli a Fiút és mindent megmutat neki, amit (önmaga) tesz, és 
ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd, hogy (ti) csodálkozzatok,  
  
Kitérő a kedvességről.  
  

Kedves  

  
Kedvel: vonzalmat érez valaki vagy valami iránt. Nem azonosulás.  
Több értelem: gyönyörűsége telik valamiben, kegyelemmel teljes, szívesen fogadott, jótetszés, 
szeretet. Jézus korában egy általánosan bevett szó lehetett. Nem pótolja a szeretet szót, de 
tágabb jelentéssel bírt (a koiné görögben). A kedvben sok érzelem van, míg a szeretet 
elsősorban szándék és akarat.  
  
Vissza a János evangéliumához! Jézus egy tanítást bont ki a gyógyítás kapcsán. 
 

János evangéliuma (Jn 5,21-23)  
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János5.21. mert amiképpen az Atya életre kelti a halottakat és megeleveníti (élővé teszi) úgy a 
Fiú is, megeleveníti azokat, akiket akar, - halottak föltámasztására (Lázárra) gondol. Akiket 
akar: az előbb mondta, hogy csak azt képes tenni, amit az Atya akar. Ilyenből lehetne arra 
következtetni, hogy Jézusnak külön akarata van. Az utolsó tagmondatot el is felejthetjük.   
  
János5.22. mert az Atya nem is ítél senkit sem, hanem az ítéletet mind a Fiúnak adta, - Az 
ítélet az Ige. Az ítélet: befogadja-e az ember az Igét vagy nem fogadja be. Jn 16,11: e világ 
fejedelme el van ítélve. Sába királynőjének is a tette lesz az ítélet, hogy ő eljött Salamonhoz, a 
főpapok meg nem hallgatnak Jézusra, aki helyben van. Önmagát ítéli el az ilyen.   
  
János5.23. hogy mindenki úgy tisztelje (becsülje meg) a Fiút, ahogy(an) tisztelik (megbecsülik) 
az Atyát. Aki netán nem tiszteli (becsüli) a Fiút, nem tiszteli (becsüli) az Atyát (sem), aki küldte 
Őt. -  
HF: átgondolni: Azért küldi-e el az Atya a Fiút a Földre, hogy tiszteljék?   
  

2013. VII. 2., K  
  
Jézus sem volt katolikus!  
  
Máté18.6. aki pedig megbotránkoztat (botlásba visz) egyet e kicsinyek közül, akik bennem 
hisznek, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a mély tengerbe süllyesztenék. - 
Mit mond a második mondat? Jézus a tett erkölcsi súlyáról beszél. Mi már látjuk, hogy a 
hosszú földi élet nem áldás, nem erény. A halált sem látjuk átoknak, bajnak, hanem a földi élet 
velejárójának. Ráadásul a korabeli zsidók test szerinti feltámadásban hittek. A tanító farizeus 
vagy írástudó az üdvösséget tartotta osztályrészének. Jézus a tanítványokat nevezi 
kicsinyeknek! A hetvenkét tanítványról van szó, ők a kicsinyek. Azután persze ők is elmentek a 
kenyérszaporítás után. Az a szűk kör a tanítványi kör, aki kitart Jézus mellett az élete végéig. 
Meg lehet-e téveszteni ezt a tizenkét tanítványt? Még önmagukban is bizonytalanok voltak, 
nemhogy a tanítványságban. A megtévesztés első területe, hogy ki a Messiás. A Jézusban való 
kétkedésük egészen a feltámadásig megmarad. A művelt farizeusok nem is mentek oda a 
tanítványokhoz, hanem Jézust kérdezték meg, hogy miért nem tartják meg tanítványai a 
Vének hagyományát. Nem tartották őket egyenrangúnak. Ezek alapján föltételezhetjük, hogy 
vitatkoztak a farizeusok a tanítványokkal is, kb. mint ahogy egy pap a mezei híveket próbálja 
irányba terelni. Pl. megkérdezi a farizeus, hogy miért lenne Jézus a Messiás, ha nem tartja meg 
a szombatot? Ettől ledobja az agyuk az ékszíjat, nem tudnak rá mit felelni a halászok. De ők ezt 
nem azért kérdezik, mert őket ez akadályozza Jézus követésében, hanem, mert el akarták őket 
bizonytalanítani. És erre mondja Jézus: hagyjátok békén a fiúkat, kérdezzetek Tőlem! Ez a 
második félmondat tartalma. Hála Istennek, hogy erre ráláthattam!  
  

A szó - újra  

  
Nem jutottunk végig, ezért most újrakezdjük (IV. 23-án kezdtük el).  
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Mt 5,37: Igen-igen, nem-nem: az egyértelműségre szólít fel Jézus. E világ egyáltalán nem 
egyértelmű. Az egyértelműség az Igére vonatkozik! Vagy: Jézus-e a Messiás? Nem talán-talán, 
hanem igen vagy nem! Aki határozottan nemet mond, már elindult! Egyértelmű ember, egy 
erénye már van! Ha már egyszer igent mondtam, ne kezdjek el kételkedni, hátha nem 
mondtam-e nemet.   
  
Mt 7,24: aki hallja tanításomat. Tanítás = szó. A tanítvány esetében nincsen különbség az Ige 
meghallása és megtétele között. Van-e ezek alapján különbség cselekvő és ráfigyelő, gyakorlati 
és elméleti szeretetről? Nem! A kettő egy! Jó példa-e a gyakorlati szeretetre Márta és Mária 
esete? Márta nem hallgatta a Mestert, ezzel már ítéletet mondott maga fölött! Jézus nem 
mondta, hogy Márta a rosszat választotta volna. Azt mondta, Mária a jobbik részt választotta! 
Márta azt tette, amit a legjobbnak látott. A látásmódja szerint joggal szólt Jézusnak. Mária 
Jézus világában élt, befogadta Őt, jobban értette, mint Márta. Már az is hatalmas dolog, hogy 
kiszolgálhatta Márta Jézust! Jézus úgy dicsérte meg Máriát, hogy nem rótta meg Mártát! Itt 
tehát nem lehet szétválasztani a cselekvő és ráfigyelő szeretetet. A szeretet mindig cselekszik! 
Olyan nincsen, hogy szeretek és nem teszek és bennem ragad. A szeretet kiáradás!  
  
Ki a Kőszikla? Az Atya.  
  
Máté10.14. és ha valaki (netán) nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, menjetek 
ki abból a házból, vagy városból, rázzátok le (még) a port is lábatokról. - Itt Jézus szavairól van 
szó, amiket a tanítványok adnak tovább. Igéjét vagy Igéjében tanítanak? Mikor fölruházza őket 
hatalommal, az Ige hatalmát adja nekik. Minden az Ige hatalmából fakad. Az Ige hatalma az 
Isten maga! Az Igét akkor tanítják, mikor nem élnek Benne. Az Igéjében meg akkor tanítanak, 
ha Benne élnek!  
  
Máté13.21. azonban nem gyökerezik meg benne, mert csak egy időszakra szól, mert amikor 
jön a szorongatás (nyomorúság), vagy az üldözés az Ige szava miatt, azonnal megbotlik 
(eltántorodik). - Hogyan botolhat meg valaki az Ige szava miatt? Valaki fölállt a közösségből, 
mert ő még élni akar. Meglátta, hogy Jézus egyenlő az áldozathozatallal! Az Ige 
egyértelműséget követel, ezen botlik meg, mert nem adja meg!   
  

2013. VII. 9., K  
  
Hogyan dönthetem el, hogy valaki befogadta-e Jézust vagy sem? Azért foglalkozunk ezzel, 
mert Jézus mondta, hogy aki megvall Engem az emberek előtt, Én is megvallom Atyám előtt. 
Gyümölcséről ismeritek meg a fát! Tehát a viselkedéséből, hogy hajlandó-e például tanulni 
Jézust vagy sem. Elfogadja-e valaki Jézus tanítását vagy sem. Onnan dönthetem el, hogy 
mennyire alapozza az értékrendjét Jézus tanítására.  
  
Milyen következményekkel jár, hogy valaki befogadta-e Jézust? Átalakítja a gondolkodását. 
Jézus tanításának befogadásáról a magvető példabeszéde szól. Annyiféle talaj van, ahány 
ember! Ezek közül három befogadta Jézust.  
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A szó - folyt.  

  
A szeretet elméleti és gyakorlati részre való különválasztása a Hangnak arra az állítására 
vezethető vissza, hogy a szeretetet tanulni kell! Lehet, hogy a kereszténység születése óta a 
Hangban jelent meg először ez a mondat. Ezért azok, akik csak a szeretetet biflázva tanulják és 
nem tesznek, azok gondolhatnak elméleti szeretetre. Ám mi azért tanuljuk, hogy élni tudjuk a 
szeretetet, vagyis alkalmazni tudjuk azt! Aki rosszul szeret, gyűlöl.  
  
Máté15.12. Ekkor a tanítványok hozzá mentek és ezt mondták neki: tudod-e, hogy a farizeusok 
megbotránkoztak e szavakon (a hallottakon)? - Jézus tanításán botránkoztak meg. Az ilyen 
ember megtagadja Jézust, nem érti a lényeget. Elutasítja Jézus örök igazságát.  
  
Mit jelent a megbotránkozás?  
  

Megbotránkozás  

  
Mi a megbotránkozás? Felháborodás, elítélés, a görög eredetiben kelepcébe esés. Eltántorít, 
bűnre csábít, bukást, botlást okoz, megütközést kelt. Kicsiny megbotránkoztatása: Jézus 
tanítványának bukását okozza.  
  
Máté11.6. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem. - Boldog, aki nem ütközik meg Jézus 
tanításán!   
  
Máté13.41. Az Emberfia elküldi angyalait és összegyűjtenek a királyságából minden 
botránkoztatót és törvényszegőt. - Azokat gyűjtik össze, akik Jézus tanításán botránkoznak 
meg. Törvényszegők: akik máshogyan értelmezik Isten törvényeit, mint azok valójában vannak.  
  
Máté13.57. és megbotránkoztak benne. Jézus azonban ezt mondta nekik: a prófétát csak 
hazájában és házában nem becsülik (tisztelik). - Názáretben játszódik ez. Megint csak a 
tanítását vetik el, amivel a tanítót is elvetik.  
  
Máté16.23. Ő pedig megfordult, ezt mondta Péternek: hátra tőlem (takarodj a hátam mögé), 
sátán, megbotránkoztatsz engem, (akadályul szolgálsz), mert nem az Isten dolgaira gondolsz, 
hanem az emberekére. - Nem akarja Péter, hogy Jézust keresztre feszítsék. Ismét a tanításról 
van szó. Tehát a megbotránkozás erkölcsi fogalom.  
  
Máté17.27. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerre, vess be egy horgot és a 
ráakadó első halat húzd ki, és nyisd fel a száját, egy státért találsz benne, azt vedd ki és add 
oda nekik értem és érted. - Minden zsidó férfinak egy bizonyos életkor fölött és alatt adót 
kellett fizetnie a templom fönntartására, és ennek elődjét Mózes rendelte el. Jézus meg 
egészen máshogyan áll a kérdéshez: a király fia vajon fizet-e adót a királynak? Tehát Jézusnak 
nem kell adóznia az Atyának. Ám ezt nem tudják az adószedők és hogy ebben ne háborítsák fel 
őket, az Atya gondoskodik Jézus templomadójáról. A császárnak fizetendő adóról viszont a 
templomépületben kérdezik Őt, kifejezetten azért, hogy belekössenek. A császár és a római 
népe a szent földet tapossa és uralkodik Isten népén. Az istentelen uralkodik az Isten népén és 
még istennek is tartja magát, a szobrát be akarja vitetni a templomépületbe. Erre Jézus azt 
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mondja, hogy pont ők kérdezik, akik a császár pénzét forgatják, amin a császár képe van, és ez 
bálványimádásnak számít, ugyanis a templomba is behozták azt a pénzt. Vigyék ki a 
templomból azt a pénzt, ami azé, akinek a képe és felirata rajta áll, önmagukat meg adják oda 
Istennek!  
  
Máté18.6. aki pedig megbotránkoztat (botlásba visz) egyet e kicsinyek közül, akik bennem 
hisznek, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a mély tengerbe süllyesztenék. - 
Egy hete beszéltünk róla, a lényeg, hogy ne térítsék el Jézus tanítványait a farizeusok! Hagyják 
őket békén!  
  
Hogyan lehet erkölcsileg botlásba vinni egy gyereket? Csak azt lehet megbotránkoztatni a 
tanításban, aki tudja, miről beszélnek neki. Egy gyereket meg lehet vezetni, de nem fog 
fölháborodni azon, amit hall.  
  
Máté18.8. Ha pedig a kezed vagy lábad megbotránkoztat (botlásba visz, kelepcébe csal) téged, 
vágd le és dobd el (magadtól), jobb neked, ha csonkán és sántán mégy be az életbe, minthogy 
két kézzel vagy két lábbal dobjanak (vessenek) az aioni /(világ)korszakig tartó/ tűzbe, - Kezem 
kelepcébe csal: ha lopok. Ezzel a kísértést fejezi ki Jézus. Ezek a szív szándékát hajtják végre.   
  
Máté18.9. És ha a szemed botránkoztat meg (visz botlásba, kelepcébe csal) téged, vájd ki és 
dobd el magadtól, jobb neked ha félszemmel mégy be az életre, minthogy két szemmel a 
gyehenna tüzébe dobjanak. - Ugyanaz.  
  
Máté26.31. Ekkor mondta nekik Jézus: ti mindnyájan megbotránkoztok bennem ma éjszaka, 
mert meg van írva: megverem a pásztort és szétszóródnak a nyáj juhai, - Jézus hagyta magát 
elfogatni! Nem az elképzelésük szerint cselekszik Jézus. Nem az történik Vele, amit várnak.   
  
Máté26.33. ekkor Péter ezt mondta neki: ha mindnyájan megbotránkoznak is benned, én soha 
meg nem botránkozom. - Péter nem ismerte magát, többre tartotta magát a többieknél.  
  
Márk6.3. (Avagy) nem az ácsmester ez, a Mária fia, Jakab és József, Júdás és Simon testvére? 
Ugye nővérei is itt vannak nálunk? És megbotránkoztak (megütköztek) benne. - Názáretben. 
Ezek alapján úgy gondolhatták, hogy a származása nem teszi lehetővé neki, hogy tanítson. Egy 
ács tanítson minket? Na ne már. Csalatkoznak az elvárásukban.  
  
Volt-e Jézusnak testvére? A tanítványait először rabszolgáknak, utána barátainak, feltámadása 
után pedig testvéreinek nevezte. Gyurka bácsi szerint Mária másodszor is férjhez ment és 
Jézus néhány tanítványa Jézus féltestvére volt. Az a bibi, hogy Szűz Mária nem lehet szűz, ha 
Jézusnak voltak testvérei. Azt, hogy József idős ember volt, mikor feleségül vette Máriát, a 
szent hagyomány állítja. Hogyan lehetne másképpen Mária istenszülő? A józan ész azt mondja, 
hogy volt neki gyereke, ha egyszer házasságban élt.  
  

2013. VII. 11., CS  
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Mit gondolunk Szodomáról és Gomorráról és az özönvízről? Gonosz szellemek okozták, akik az 
emberek gonosz viselkedése miatt tudnak hatni. Isten megengedi ezt. Ráadásul az 
Ószövetséget Krisztus után kanonizálták, ötszáz évvel előtte írták le, és ezek kétezer évvel 
azelőtti történetek! Rengeteget torzultak. Szodoma és Gomorra pusztulását háború okozta a 
régészeti feltárások szerint. Ráadásul a nagy természeti „csapások” nem is rosszak! Nincsen 
rossz, csak elrontott jó! Inkább az a kérdés, hogy miért jó ez nekem?  
  
Mi lehet egy ilyen vitatkozásnak a közös alapja, ahonnan közös álláspontra juthatnak? Mi az a 
nélkülözhetetlen terület, amely nélkül lehetetlen szót érteni? A Bibliában való rangsorolás. 
Ennek az a legmélye, hogy Jézust Istenként vagy emberként tekintjük.  
  
Emberarcú-e Isten? Nem, mert Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. 
Az ember feladata az Isten arcának felvétele, nekem kell Istenhez alakulnom és nem fordítva. 
Tökéletes Isten: fölösleges a jelző, Ő maga a Tökéletes! Mi van a tökéletes emberrel? Legyetek 
tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok tökéletes! Nem mint ember tökéletes, hanem a 
tisztaszívűeket Isten fiainak hívják majd!   
  
Mit szólunk ahhoz: jövünk vissza a Földre? Az Angyalkönyv szerint az Ember feladata a 
Hídszerep: összekötni a teremtő és a teremtett világot! Ezért ebben a világkorszakban ez a 
feladatunk. Pl. ahhoz, hogy mi itt üljünk, a Feri bácsira volt szükség. Ő hozta azt a Lángot, ami 
lángra gyújtotta a mi szívünket! A szeretet természetes módon áldozattal jár, benne van!  
  
Feri bácsi volt-e az első fényhozó? Feri bácsi lektorálta a KIO-t és ettől lett rend a fejében. 
Olyan, mint a Feri bácsi, előtte még nem volt. Neki is szüksége volt rá, hogy valaki letegye az 
alapokat. Ehhez kellettek a próféták. Isten munkájában nincsenek szünetek, folytonosan küldi 
a fényhozókat.  
  

János evangéliuma (5,26-29) 

  
János5.26. mert miképpen az Atyának élete van önmagában, úgy a Fiúnak is megadta, hogy 
élete legyen önmagában. - Hogyan értjük: az Atyának élete van önmagában? Senkitől nem 
kapta. Meg kell külön adni a Fiúnak, hogy élete legyen Önmagában? Nem, mert a kiáradása 
által van élete. A kimondása által van élete a Fiúnak. Jézus azért mondja ezt, hogy 
hangsúlyozza: az Atya nagyobb nála! Amit Isten kiáraszt, annak van-e élete Önmagában? 
Jobban mondva: akiben Isten kiárad, annak van-e élete Önmagában? Élet: Istenben való 
tudatos lét! Kiben árad ki Isten? Aki befogadja, aki jézusivá válik. Aki befogadja, abba Isten 
beárad! Ezért lesz élete önmagában a tanítványnak!  
  
Hogyan jellemezhető ez a változás? Isten plusz egy fő: abszolút többség! Abszolút többségbe 
kerül! Van-e az Isten plusz egy fő és Isten között különbség itt? Pál jól mondta: már nem én 
élek, hanem Jézus él bennem! Már nem tanítványnak hívják, hanem Isten fiának, ha befogadja 
Jézust! Ha életem van önmagamban, ez az Élet Jézus! Tehát nem én vagyok az Élet forrása! Ha 
Ő bennem van, egyek vagyunk abban a szeretetben, ami általam történik!  
  
János5.27. és (telj)hatalmat (felhatalmazást) adott neki, hogy ítéletet tegyen, mivelhogy Ő az 
Emberfia. - Jézus esetében csak abszolút hatalomról beszélhetünk. Megint szerepel, hogy adta 



87 
 

neki az Atya a hatalmat. Ez is az Atya kiáradása. Isten valóságából eredően van teljhatalma. Itt 
a szeretet hatalmáról beszélünk: a szolgálat hatalma. Isten nem uralkodik, hanem szolgálja az 
embert. Hogyan kerül ide az ítélet? Jézusnak a tanítása a szolgálat. Tanította az Igét. Aki 
befogadja az Igét, az jut el az Atyához, aki pedig nem, már ítélet alá esett. Ez az ítélet. Magukat 
ítélik el. A szolgálat maga hordozza az ítéletet. Miben nyilvánul meg az ítélet ebben a 
vonatkozásban? Aki nem hisz Benne, már most ítélet alá esett.  
  
Mit jelent az Emberfia? Az Ószövetségben sok helyütt szerepel. Utal Dánielre, aki szintén 
mondja, hogy az Emberfia hatalmat kapott Istentől. A farizeusoknak és írástudóknak ebből rá 
kellett volna jönnie, ki is Ő. Az ember Jézus által lett. Az ember nem Isten-képű, hanem Jézus-
képű. Az ember az Ige által lett. Minden emberi vonásnak Jézus a forrása. Ekkor miért nem 
mondjuk az embert Jézusfiának? Mert ekkor az ember azt hinné, hogy Jézus test szerinti 
gyereke mindenki. Jézusnak az a feladata, hogy az Atya fiai legyünk általa.  
  
János5.28. Nehogy csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a 
sírboltokban vannak, meghallják az Ő hangját  
János5.29. és előjönnek: azok, akik jót tettek, az élet föltámadására, akik rosszat cselekedtek, 
az ítélet föltámadására. - Az utolsó ítéletről van szó. Aki ezt leírta, az test szerinti 
feltámadásban gondolkodott. Ezzel a Tesszalonikaiakhoz írt levélből vett részlet áll 
párhuzamban a Károli-biblia egyik kiadása szerint, ami ugyanezt mondja. Úgy látjuk, hogy Pál 
hatott az evangélium leírójára, mert Pál levelei évtizedekkel korábban jelentek meg az 
evangéliumoknál. 5,29 - Dán 3,13-mal vág össze. Tehát van-e valami baj ezekkel a 
részletekkel?  
HF: jövő hétre átgondolni ezt a két igerészt.   
  

2013. VII. 16., K  
  
Egyház: a hivatalt nehéz megkülönböztetni Istentől. A gond-áa. képes kiszabadítani a 
tanítványt az alá-fölé rendeltségtől. Ki merem mondani, hogy a pap nem több, mint a nem-
pap, a laikus. A vallásos nem Istenhez, hanem a valláshoz van bekötve és azt hiszi, hogy a 
vallásos egyház be van kötve Istenhez. Addig nem tudok Jézustól tanulni, amíg összehozom Őt 
az Egyházzal. Isten szól az emberhez, csak az a kérdés, ki mikor hallja meg. Jézus a tanító, nem 
az egyház. Az egyház odaáll Jézus és az ember közé.  
  
Egyik tag járt egy kisegyházba. Az egyházakban nem lehet Jézust tanítani, mert 
gleichschaltolják az embert, megmondják, mi a rend. Megbotlanak Isten felé. Ott is azt 
mondták, hogy aki nem abba az egyházba jár, az megy a pokolba. Ez a testvérünk borzasztóan 
érezte magát ettől a gondolattól, hogy akkor a többiek mind a pokolra jutnak? Ez az ő 
rabságuk, akik elhiszik ezt!  
  
A Hang azt mondja: a sátán beépült az egyházba. János hozzáteszi: ha ott a sátán, hogyan 
lehet ott Isten? Két úrnak nem lehet szolgálni!  
  
Ha tanítvány vagyok, hogyan egyeztethetem össze a külföldi munka vállalásával?  
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Nekem kell eldöntenem, hogy elmegyek és visszajövök-e vagy nem! Robi egyszer másfél 
hónapra kivitte a gyerekeit Kanadába. Az volt a legrosszabb nyaralása! Érezte, hogy nincsen a 
helyén. Ha néhányszor nem jövök, attól még lehetek tanítvány.  
  
Alapkérdés, hogy ki a tanítvány? A tanítvány közösség nélkül olyan, mint hal víz nélkül. 
Tanítvány: állapotszerűen tanulja az Igét, állapotszerűen beleállt a gondolkodásátalakításba. 
Milyen mértékben? Teljes mértékben! Jézus legyen az abszolút első! Nincsen annál fontosabb 
dolgod ebben az életedben, mint hogy Hozzám alakítsd a gondolkodásodat! - mondja Jézus. Ez 
addig csak egy mondat, amíg valaki nem érzi magáénak, amíg nem talál végleg haza ebben a 
feladatban. Nehogy kincset kincsre halmozzatok a Földön! (Mt 6,15) Aki anyagiakat akar 
halmozni, két hitetlenségben él. Azt hiszi, hogy ezzel alapozza meg az életét és hogy nem hiszi 
el, Isten mindig gondoskodni fog a szükségleteiről és nem az igényeiről.  
  
A fiatalnak nehéz, mert tapasztalatlan. Nagyon sok dolog csábítja. A közösség nem cél, hanem 
nélkülözhetetlen eszköz: nem tudom lecserélni csak úgy másra. Isten ide helyezett, itt a 
helyem! Az nem kérdés, hogy miért itt szólalt meg a Hang. Ez állítás: nekünk, magyaroknak 
szólalt meg!  
Ki-ki magának találja meg erre a választ.  
  
Kint nincsen ilyen közösség, mert a modern társadalomban szabályozva van a gondolkodás. Itt 
20 éve szólalt meg a Hang, mikor anarchia támadt a gondolkodás ellenőrzésében! Amerikában 
nem tudott volna megjelenni!  
  
Nem az a kérdés, hogy hol dolgozom és mennyiért, hanem, hogy tanítvány vagyok vagy nem 
tanítvány!  
  

Megbotránkozás - folyt.  

  
Márk6.3. (Avagy) nem az ácsmester ez, a Mária fia, Jakab és József, Júdás és Simon testvére? 
Ugye nővérei is itt vannak nálunk? És megbotránkoztak (megütköztek) benne. - Simán lehetett 
Máriának gyereke, ez nem is befolyásolja az Ige tartalmát. Úgy pedig nem volt testvére 
Jézusnak, hogy aki Szellemből születik, Szellem az, aki testből, test az. Ráadásul Jézus nem 
vérségi kötelékben, hanem a tanításában, szeretetében gondolkozik.  
  
János6.61. észrevette pedig Jézus magában, hogy zúgolódnak emiatt tanítványai, (ezt) mondta 
nekik: ez titeket megbotránkoztat (tőrbeejt, megütközést kelt) ? - Itt a megbotránkozás igazi 
jelentése.  
  
János16.1. Ezeket szóltam nektek, hogy meg ne botránkozzatok (kelepcébe ne essetek), - 
fölkészítette őket.  
  
Meg lehet-e botránkozni Jézus szavain? Aki nem az Atyától van, ezt teszi! Az jön Hozzá, aki az 
Atyánál tanult. Ki tanult az Atyánál? Izrael népe. Ezt Jézus Izraelben mondja, hozzájuk jött. 
Zsidóknak mondja ezt, a szövetség népének. Jézus nem a zsidókhoz, a szövetség népéhez 
küldetett! Jézus új szövetséget hozott el. Ez nem csak a szövetség népéhez szól. Itt már 
másként kell értenünk, ki tanult az Atyánál. Aki az Evangéliumot tanulja, az Atyánál tanul! 
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Jézus előtt csak a prófétákon át lehet az Atyától tanulni, mióta Jézus eljött, Rajta keresztül 
halljuk az Atyát!  
  

A szó - folyt.  

  
Máté24.35. Az ég és föld elmúlnak, de az én szavaim (Igéim) semmiképpen el nem múlnak. - 
Miért nem? Az örökkévalóságban az Ige örök! Jézus szava maga az egyedüli Valóság!  
  
Kitérő: igazság, valóság és dogma  
Dogma: örök igazság megfogalmazódása. Csak a vallásos ember gondolkodásában van-e ez 
így? Minden hivatalos rendszerben vannak olyan állítások, amikre nem szabad rákérdezni. Egy 
adott kijelentést mindenki másképpen ért. Emiatt az a baj a dogmával, hogy objektívnek 
akarnak szubjektív tartalmat érteni, mert az igazság a valóság tudati tükröződése. Ehhez pedig 
kell tudat! Az objektív Valóságot csak a Valóság maga ismeri. A világi dogma a külső rend!  
  

2013. VII. 18., CS  
  
A szeretet nem kiengesztelődni akar, hanem megbocsájtva szeretni! - mondja a Hang.  
  
Az elátkozott fügefa című tanulmányhoz: Jézus rengeteg helyen beszél a hitről. Tőlünk is ezt 
kéri. Itt a hitből, odaát a megtapasztalásból élünk. Jézus hitet keres az emberekben, és ahol 
hitet talál, csoda történik! Három történetet olvasunk: a jeruzsálemi bevonulás, a templom 
megtisztítása és a fügefa elszárítása. Ezt Márk és Máté tette egymás mellé, Lukácsnál máshol 
szerepel egy eltérő fügefás történet, János az evangéliuma elejére rakja a templom 
megtisztítását. Azt, hogy e három történet valóban összefügg-e, befelé figyelve dönthetjük el. 
Ebben Isten Lelke és a józan ész segít minket.  
  

János evangéliuma (5,28-32) 

  
Hogyan tudom legjobban szolgálni az embereket? Ha azt látom, hogy Istenre szorulnak rá 
legjobban az emberek, akkor Jézus tanítását kínálom föl nekik. Ha elutasítják ezt, imádkozom 
értük. Ezen kívül: ha egyre inkább Istennek adom át magamat! Ha egyre jobban Jézushoz 
alakítom a gondolkodásomat! A lelkiállapotom kisugárzik az emberekre!  
  
Belülről kifelé. Mit jelent? A lelki fejlődésre vonatkozik. Azt is kifejezi, hogy ráteszem az 
életemet Jézusra. Mikor magaménak érzek egy külső dolgot és azért változom. Benne 
foglaltatik a gondolkodásátalakítás. Jézus szavai visszhangra találnak egy emberben, mert 
odaát Mellette döntött. Nem külső kényszer, de belső meggyőződés. Belülről kifelé: az erkölcsi 
értékrend megteremtésének területe. Nincsen ennél fontosabb az ember számára, mert az 
erkölcsi hovatartozása határozza meg az ember lényegét. Hogyan történik ez a kialakítás? 
Először is befogadom Jézust, odaát! Egy odaát történt felismerés a kezdet. Ez egy belső 
felismerés. E felismerésnek a tapasztalat forrása. Ezek után megy a maga útján. Mint az 
elvetett mag: maga sem tudja hogyan, de kikel, szárba szökken és termést hoz. A mag 
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magában hordozza a kifejlett növényt. Az Élet lehetőségét hordozza az Ige. A mag az Élet 
forrásának hordozója.  
  
Mi hat kívülről befelé? A földi megtapasztalások. Ki akar kívülről hatni? A törvényhozók, 
rendfenntartók, feljebbvalók, rendőrök, katonák, egyházi elöljárók, stb., vagy ha valakit meg 
akarok győzni, meg akarom őt nevelni. Minden külső hatás, amivel megpróbálom befolyásolni 
a másik értékrendjét. Ettől még ez nem történik meg. Ha tanulni akarok, nyitott vagyok és 
megvan a tanulási készségem. Ez a készség belülről fakad!  
  
Akkor válik egy érték sajátommá, ha belülről kifelé indulok el és eldöntöm, milyen értéket 
fogadok be és mit utasítok el. Nem mindegy, hogy tanulni vagy tanítani akarok.  
  
János5.28. Nehogy csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a 
sírboltokban vannak, meghallják az Ő hangját  
János5.29. és előjönnek: azok, akik jót tettek, az élet föltámadására, akik rosszat cselekedtek, 
az ítélet föltámadására. - Egy váltás történt a szövegben, másra terelődött a szó. Sehol máshol 
nem beszél Jézus a sírból való kimászásról. Az óra: az utolsó ítélet.  
Milyen végítéletről beszélünk? A keresztényeknél: egy élet után meghalunk és a világ végén 
örök időkre szól az ítélet. A zsidóknál: ha eljön a Messiás. E két versben az ószövetségi 
végítéletet fogalmazza meg a lejegyző. Malakiással és Dániellel áll párhuzamban, Dánielnél szó 
szerinti egyezés található! Ezért tehát: mondhatta-e Jézus? Nem! Ráadásul Pál leveleinek is 
látszik itt a hatása! Ráadásul kimarad a reinkarnáció, arról nem is beszélve, hogy a szellemek 
nem a testben vannak és így a sírban sincsenek. Akik az evangéliumot szerkesztették, 
fontosnak tartották, hogy összehozzák a tanítását az Ószövetséggel. Egyszerűen Jézus szájába 
adnak ószövetségi részeket. Pál volt az első, aki összekötötte az Ószövetséget Jézussal.  
  
A pontoszi Markión azt hirdette, hogy a keresztény újszövetség egy teljesen új 
kinyilatkoztatáson alapszik! Jézus megvalósítani jött a Törvényt. A törvény annak idején a Tóra 
volt, Jézus idején pedig a próféták írásait és a magyarázatokat is beleértették. Eltávolodott a 
Törvény értelmezése Istentől és Jézus azért jött, hogy megmutassa azt teljes valóságában. 
Tehát mást értett Jézus és mást Izrael vezetői a törvény alatt. Jézus a Tízparancsot és a két 
főparancsot tekinti törvénynek: Szeresd az Istent és szeresd az embert! Az összes erkölcsi 
parancsot felöleli e kettő! Mit bont ki Mózes? Az értelmezést! És Jézus ezt a törvényt, a két 
parancsot jött betölteni!!!! Jézus bemutatta a szeretet valódi tartalmát. Hiánytalanul 
bemutatta a szeretetet! A zsidóknak az volt a legnagyobb baja a törvénnyel, hogy nem tudták 
betartani. Jézus rámutat: nem az a törvény, amit ti annak gondoltok! Azt a két parancsot jött 
betölteni Jézus!  
  
János5.30. Nem tehetek én magamtól semmit sem, ahogyan hallom, úgy ítélek és az én 
ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki engem 
küldött. - Engedelmeskedik-e Jézus? Miért nem tehet önmagától semmit? Mert egy az 
Atyával! Az Ő kimondott szava! Az Atya nagyobb Nála. Nincsen külön akarata, az Atyáéval egy 
az akarata. Nem is merül föl Vele kapcsolatban az engedelmesség, mert nincsen külön akarata, 
amit alá kellene vetnie az Atya akaratának. És ha tudna engedelmeskedni, úgy engedetlen is 
lehetne, ami nem lehetséges. Épen olyan ez, mint az irgalom és irgalmatlanság Isten 
szempontjából.  
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Ha máshol mondja, hogy nem ítél, miért beszél most az ítéletről? Megint csak azt mondhatjuk, 
hogy a földi megjelenése maga az ítélet.  
  
Számára nem létezik olyan, hogy legyen saját akarata. Nincsen külön akarata. Az ember viszont 
keresi a maga akaratát!  
  
János5.31. Ha én önmagamról teszek tanú(bizony)ságot, az én tanú(bizony)ságtételem nem 
való(igaz)ságos,  
János5.32. más az, aki tanú(bizony)ságot tesz énrólam, és tudom, hogy valóigaz az a 
tanú(bizony)ság, amit tesz felőlem. - Mi a tanúságtétel? Fontos volt-e Jézusnak a tanúságtétel?  
  

Tanúságtétel  

  
Tanú általi hitelesítés, bizonyítás. A hitelesség a kérdés. A tízparancs egyike is azt mondja, ne 
tégy hamis tanúságot. Nagyon fontos! Az tehet tanúságot, aki megélte.  
  

2013. VII. 23., K  
  
A hit velejárója a nyitottság, hogy ráláttam, mit kell tennem: ma elmeséltem az internetes 
kapcsolatom helyreállításának történetét: végül megkerestem a szolgáltatót, ahol elmondták, 
hogy hamarosan megszerelik. Sokkal hamarabb megjavult, mint gondoltam! Ha nem támadni 
akarom a másik embert, hanem a megoldást keresem, akkor egészen máshogyan állnak hozzá 
az emberek a közeledésemhez.   
  
Mit jelent a fügefáról szóló írásban, hogy újból élővé tenni a fügefát? János szerint ez a 
szétszóratás vége, 2000 év után újból elindul Isten élete a szövetség népénél a Földön.  
  
Ha egy zsidó elfelejti a zsidóságát, a világ majd emlékezteti rá! Izrael állama arra ad a 
zsidóknak lehetőséget, hogy megélhessék a zsidóságukat, tehát, hogy Isten szövetségének 
népéhez tartoznak!  
  

Tanulás: A Diatesszaron  

  
Tatianosz fogta össze a négy evangéliumot egybe. Kr. u. 160-175 körül írta, a szír és latin 
fordítás megmaradt. Angolra is le van fordítva. János elkezdte olvasni, meglepődve 
tapasztalta, milyen pontosan összefűzi az evangéliumokat.  
  
Új tevékenység: értelmező szótárat írhatnánk össze, hogy mit jelentenek számunkra Jézus 
szavai! Egy szó két-három mondatban megmagyarázva. Annyira belelendültünk a tanulásba, 
hogy most már érdemes nekiállni a szótár megírásának! Mi már belevesszük az Angyalkönyvet 
is, mert azt is elkezdtük tanulni. Első szó: ítélet. Egy hétig dolgozunk a saját 
megfogalmazásunkon, és egy hét múlva negyed órán belül összefoglaljuk, mire jutottunk. 
Beletenni, hogy hol szerepel az evangéliumban az adott szó.  
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A szó - folyt.  

  
Miért nem múlnak el Jézus igéi? Mert Jézus szava maga az egyedüli valóság. Örök érték = 
Valóság!  
  
Márk7.29. erre ezt mondta neki: ezekért a szavakért, menj el, kiment a leányodból a démon, - 
a szírföníciai asszony kérését teljesíti Jézus a hite miatt. Az ember oldaláról azt mondhatjuk, 
hogy a hit szavára csoda történik. A hit szavának ereje van. Hol kéri Jézus, hogy legyen szava a 
hitnek? Tegyetek tanúságot minden népnek, ill. Aki megvall Engem az emberek előtt. 
Igehirdetésre szólít-e föl? Az Igét nem hirdetni, hanem élni kell! Mivel nem vagyok lélekbelátó, 
nem tudom eldönteni, mikor szórok gyöngyöt disznók elé. Jézus el tudta dönteni. Nem a 
tettekre kell helyezni a hangsúlyt. Az Angyalkönyvben is az szerepel, hogy sok az üres tett. 
Önkéntes tett kell!  
  
Mit jelent Jézusnál a szó hatalma? Kiment a gyerekedből a démon: Jézus Úr a szellemvilág 
fölött! Miben rejlik Jézus szavának a hatalma? Jézus az Isten, itt Isten szaváról van szó. Jézus 
szavának teremtő ereje van! Mit teremt Jézus itt? Rendet! A démon helye nem az emberben 
van. Mikor Jézus kiküldi őt, rendet teremt.  
  
Mikor imádkozom, Istenbe emelem a lelkemet. Ekkor a Teremtő Erőbe emelem a lelkemet. Ha 
problémát fogalmazok meg az imámban, a Rendbe emelem azt. Jézus megfogalmazza nekem a 
rendjét a válaszában! Ezért nagyon fontos, hogy rendnek kell lennie a fejben! Isteni 
értékrendnek kell lennie a fejemben! Ehhez át kell alakítani a gondolkodásomat. Ha rend van a 
fejemben, ott a szívemben is megszületik a rend: ez a szívbéke.  
  
Márk10.24. A tanítványok pedig meglepődtek (elcsodálkoztak) a szavain. - Miért csodálkoztak 
rajtuk? Új volt a tanítása. Mindennel szembement, amit addig tudtak. Nem fogadták el, mert 
akkor befogadták volna. Egyrészt nem értették, másrészt sem vitatkozni, sem ellene mondani 
nem tudtak. A farizeusok és írástudók az Istent képviselték, ezért nem csodálkozhattak. Föl 
sem merült bennük, hogy ők nem Istent birtokolják. A kereszténységnél is ez van, hogy nem 
kérdőjelezhetem meg az egyház tanítását, mert akkor Istent kérdőjelezem meg. A farizeusok, 
írástudók Istent képviselték, a tanítványok meg a hitüket.  
  

2013. VII. 25., CS  
  
Nem az az élet, amit megélsz, hanem, amit megismersz belőlem!  
Az egek királysága olyan nagy, hogy csak a gyermekek jutnak be oda!  
Jánosnak mondta Jézus.  
  
Diatesszaron: össze van dolgozva a négy evangélium. Az benne a rendkívüli, hogy nem mosták 
össze sem Pállal, sem más újszövetségi írással.  
  
Hogyan értsük: nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek? Mit akar ezzel tanítani Jézus? 
Olyan szellemek is megtelepedhetnek bennünk ideig-óráig, amelyek szörnyű gonoszságokra 
akarnak rávenni. Nem ismerjük teljesen önmagunkat, nincsen teljes rálátásunk önmagunkra. 
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Jézus nem büntet. Távol áll tőle minden gyűlölet. A tanítványok meg az Ószövetségre 
hivatkoznak. Jézus meg azt is mondja: ti rögtön büntetni akartok, pedig nem tudjátok, miért 
nem engedtek megszállni. Nem szükségszerűen azért, mert rosszat akarnak! Ráadásul még azt 
sem tudjátok, milyen lélek van bennetek akkor, amikor büntetni akartok! Ez az ítélkezés. Te 
sem vagy különb a Deákné vásznánál. Mi különbözteti meg a bennem lévő jó lelket a 
gonosztól? Állapotszerűen tud-e a tanítványban élni Isten? Állapotszerű: folyamatos, 
megingathatatlan. A tanítvány is meg tud botolni. Ha állapotszerűen Istenben tudnánk élni, 
akkor nem lehetne megkísérteni az embereket. De van különbség a kísértés és a 
megszállottság között. Megkísérthető-e a megszállott ember? Nincsen szükség kísértésre, a 
gonosz már átvette a kormányrudat. Azt kell megkísérteni, aki Istené. Az ellenség nem saját 
magát támadja meg, hanem az ellenfelét. Ha Jézust támadta a kísértő, akkor a tanítványt is! 
Jézus nélkül nem tudunk megszabadulni a gonosztól. Sem szívben, sem értelemben nem 
vagyunk elég erősek ahhoz, hogy a leggyengébb gonoszt is pusztán fölismerjük. Jézus erejével 
azonban megszabadulunk tőle. Jézus azt mondja, hogy ne álljatok ellen a gonosznak! Ezért már 
eleve elveszett az a küzdelem, amiben Mihály arkangyal segítségét kérjük. Hiszen Isten plusz 
egy fő: abszolút többség. Hát kell oda Mihály arkangyal?  
  
Honnan merítik erejüket, akik Máriából merítik az erejüket? A saját hitükből, hogy Mária segít. 
Aki pedig az Atyában hisz, és Tőle kéri a segítséget, az még mit fog kapni! Ha egyszer 
mustármagnyi hittel a hegyet a tengerbe lehet parancsolni! Ez egy óriási lépés, felmérhetetlen 
szintkülönbség!  
  
A gonosz lélek kér-e bebocsájtást? Nem, betör, ahol falat talál. Isten Lelke kér-e bebocsájtást? 
Igen, az ajtóm előtt áll és kopogtat. Tehát a gonosz szellemek átjáróháznak tekintenek 
mindenkit. Mi az Istennek odaadott lélek előnye az Istennek nem odaadottal szemben? Nem 
tud lakást venni ilyenkor, mert az már foglalt.  
  
Egy nőnek sokkal nehezebb az élete a férfiénál, mert ő szüli a gyereket. Annyira úgy érzi, hogy 
ő teremt, még ha fájdalommal jár is, hogy rendkívül nehéz elszakadni attól a gondolattól, hogy 
az a gyerek az övé és nem Istené. Ezért nagyobb is a feladata! Ha megszületik a gyerek, sok nő 
azt hiszi, a gyerek a fontosabb, a férfi meg csak van. A férje érdekeit kellene elsősorban nézni, 
nem a gyerekét. Természetesen fordítva is lehet. A férfi meg azt éli meg, hogy nem ő a fontos. 
És amiért megkötötte a házasságot, és amit elvár, megkíván, azt megkeresi máshol, mert nem 
kapja meg.  
  
Az a durva példa, hogy a fuldokló gyerek meg feleség közül a feleséget mentsük meg, azt 
akarja mondani, hogy a párkapcsolatban a párnak van a nagyobb erkölcsi súlya, tehát, hogy 
vele foglalkozzunk elsősorban.  
  
A tízezer talentumos példabeszédben az adósság a lélek lepusztítása. Annyira tönkreteszi a 
saját lelkét, hogy végül már nincsen hová süllyedni, ez a tékozló fiú esete a disznókkal. Aki 
adósságtörlesztésben gondolkodik, azt gondolja, hogy önerőből vissza tudja fizetni azt a 
temérdek adósságot. Már nincsen lefelé út, csak fölfelé, akkor van az ember a legmélyebben. 
Nem lehet véglegesen eltorzítani a lelkiismeret hangját, mert van bennem egy forrás, ami nem 
hagyja békén az embert.  
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A három kérdés: most már nem a Merre menjek vagy a KIO könyvet olvassuk, hanem az 
Angyalkönyvet. (26/2789) A Hang akkor ott tartott, most már másik lépcsőfokon állunk. Nem 
megtagadni kell az eddig tanultakat, a múltamat sem kell megtagadnom, mert ha az nem lett 
volna, most nem lennék itt. Az ember szellemisége a fejlődésben fogalmazódik meg Isten felé. 
Ez segít legyőzni a hiúságot, mert így tudjuk, hogy honnan jöttünk! Annyira fejlődtünk a 
Hangban, hogy ki tudjuk bontani az Evangélium tartalmait.  
  

Tanúságtétel -- folyt.  

  
Jn 3,11 - amit látunk, azt szóljuk: az Atyával együtt, ezért beszél többes számban. Azért nem 
fogadják el a tanúságtételét, mert olyasmit tanít, amit ők nem ismernek. Mert senki nem 
ismeri az Atyát, csak a Fiú és a Fiút sem ismeri senki, csak az Atya. A tanítást sem ismerik, mert 
az maga az Ige! Jézus azt mondja a tanításának az Ószövetséggel való kapcsolatáról: új bort 
régi tömlőbe nem töltenek. Más helyen: sok próféta és király vágyott látni, amit ti láttok és 
nem láthatta! Az Ószövetséggel Isten előkészíti Izraelt a Messiás fogadására. A főpapoknak 
csak azt kellett volna kimondania: nem jól tudtuk! De nem mondták!  
  
Mondhatjuk-e, hogy Bemerítő János küldetése nem a gondolkodás-átalakítást fogalmazta 
meg? Nem! A tanítványoknak volt ez a feladata. Ő nem is lett Jézus tanítványa. Hogyan lehet, 
hogy mégis azt mondja Jézus: asszonyok szülöttei között nem született nagyobb Bemerítő 
Jánosnál? Mert ez a feladat, hogy valaki a Messiásnak előhírnöke lehessen, ennél nagyobb 
küldetés nem létezett abban az időben! Tehát ma már van nagyobb feladat, a tanítványság, 
akkor viszont még nem volt. Jézus megmondja a tanítványainak: nagyobbakat fogtok tenni, 
mint Én. Tehát a tanítvány nagyobb Bemerítő Jánosnál. Ha Bemerítő János, aki Illés volt előtte, 
szükségét érzi, hogy átalakítsa a gondolkodását, lejön ide tanulni!  
  
Milyen nagyobbat teszünk, mint amit Jézus tett? Higgy az Istenben és meglátod! Ha tudnám, 
mit fogok tenni, fel sem tudnánk fogni azt, hogy mi. Feri bácsi azt mondta, hogy szellemi 
emberekké kell válnunk. Az Angyalkönyv meg azt mondja, hogy az anyagnak egyensúlyba kell 
kerülnie a szellemmel. Ha a kettő egyensúlyban van, akkor vagyok Istené. Mert az Angyalkönyv 
négy forrást mond, amitől az ember függhet. Jézusnak nem dolga, hogy híd legyen. Jézus a 
legnagyobb segítő abban, hogy az ember híd legyen a szellemvilág és az anyagvilág között. 
Mert minden az embert szolgálja.  
  
Jn 4,39-44: Míg Szamáriában, ahol Jézus idegen, elfogadják a tanítását, a hazájában elutasítják, 
sőt, meg akarják ölni.  
  
Jn 5,31: Senki számára nem hiteles, ha valaki önmagáról tanúskodik. Független megerősítés 
szükséges. Messziről jött ember azt mond, amit akar.  
  
Jn 5,36: Jézus egész Élete, a csodái, a tanítása, a tettei sokkal nagyobb tanúságot jelentenek 
Bemerítő János szavainál és tetteinél, mert az Atya bízta Rá ezeket! Ezek a tettek közvetlenül 
származnak az Atyától, János tettei meg János szűrőjén át származnak az Atyától.  
  
Jn 5,39: A tízparancs minden parancsolata és a két főparancs tanúságot tesz Jézusról, mert 
minden parancs a szeretetről szól és Jézus a szeretet!  
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Jn 8,13: Azért vádolják meg Jézust a farizeusok, hogy önmagát tanítja, mert nem látják meg 
benne az Atyát!  
  
Jn 8,17: Nem látják, hogy van Atya és van Fiú. Jézus hitelessége alapkérdés. Mi által válik 
hitelessé Jézus tanítása? A tettei által, az Atya által, a Valóság által!  
  
Jn 10,25: A tetteik az emberekről is tanúságot tesznek, ebben mutatkozik meg, hogy kit 
szolgálnak! Hiteles emberekké kell válnunk: tanítvánnyá kell válnunk. Akkor ismerem meg 
Jézust, ha Bennem lakik: lakva ismeri meg az ember egymást.  
  
HF: Most Jn 5,30-32-ig beszéltük meg, Jn 5,33-nál folytatjuk.  
  

2013. VII. 30., K  
  
Föl tud-e támasztani egy buddhista egy halottat? Nem az a lényeg, hogy testileg fölkel-e, 
hanem, hogy újjászületik-e!  
Másik kérdés: miért támasztott föl Jézus a halálból embereket? Miért támasztott Illés és miért 
Jézus halottat? Tehát a jézusi meg nem jézusi esemény különbsége a kérdés.  
Jézus a tanításáról, Igéjéről tanúskodott a csodáival, ezekre irányította a figyelmet, nem 
öncélúan tette. Ezzel Jézus isteni hatalmát mutatta be, hogy Ő az Élet Ura, aki legyőzte a 
halált. Jézus az istenségét mutatta be ezáltal. Az ember pedig a saját hitéből támaszt halottat. 
Minden lehetséges annak, aki hisz. Akit föltámasztott egy ember, az nem fog ettől üdvözülni. 
Akit Jézus támaszt föl, azzal okkal teszi meg, annak van esélye az üdvösségre. Megvan az oka, 
miért támasztotta föl ezeket az embereket. A tanítványainak, mikor kiküldte őket, megadta a 
halottak feltámasztásának erejét. Itt is Jézus istenségének erejéről van szó!  
  

A szó - folyt.  

  
Márk12.13. és odaküldtek Hozzá némelyeket a farizeusok és a Heródes pártiak közül, hogy 
szavaiba belekössenek - Azért akartak belekötni a szavaiba, hogy hiteltelenné tegyék a 
személyét. Jézus személye és Jézus szava egy és ugyanaz.  
Hiteles volt-e Jézus? Mivel azt tette, amit beszélt, hiteles volt. Pl. a szombat esetében: a 
szeretet felülírja a törvényt. A szombat a szeretetért lett!  
Meg akarták Őt ölni, de egy hiteles embert nem tudnak megölni. A tetteit nem tudták még 
csak hamisítani sem, így a szavaiba próbáltak belekapaszkodni.  
  

2013. VIII. 1., CS  
 
Van-e odaát olyan, aki irigyli a másikat? Aki így megy el a Földről, annak ez marad a lelkében és 
odaát is irigy marad. A szellemvilágban sokan irigylik azokat, akik felé a szeretet megnyilvánul. 
Mint az orosz író könyvében a pokolbeli jelenetben a kenyér, amelyet a madár hozott. Az 
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őrangyala hozta a nőnek az imáját, ami mindig emelt rajta! Tehát nem a mennybéliek 
irigykednek!  
  
Attól, hogy elhiszem, még nem kell befogadnom. Ha valakivel történik egy rendkívüli esemény, 
az ő feladata beépíteni a saját életébe. Ettől nem hiszékeny az ember, mert nem fogadja be 
feltétel nélkül. Nem éli meg valóságnak, hanem azt mondja: ez a másik emberrel történt.  
  
Az erkölcsi értelemben a hiszékenység az, mikor az ember olyan erőt tulajdonít valaminek, 
amilyet annak Isten nem adott. Tekintély alapján hisz a másiknak. Hiszékenység: mikor nincsen 
szűrő a befogadott tanítás előtt.  
  
Egyik testvérünk szegénynek érezte magát, mert kocsival járja az országot és árukat ad el és a 
főnöke még azt a pénzt sem adta meg neki, amiben megállapodtak. Mikor utazik, folyton a 
közösségi alkalmaink fölvett hanganyagát hallgatja. És egyszercsak rádöbbent, micsoda 
hatalmas szellemi kincs birtokában van! És hatalmas öröm töltötte el, olyan nagy, hogy Jánost 
is fölhívta, aki elmesélte mindezt! Azt mondta neki, hogy őt ezzel az élménnyel szülte újjá Isten 
Lelke! Hatalmas élmény, hatalmas adomány, mérhetetlen kegyelem ez!!!  
  

Kérdések  

  
Ne állj ellen a gonosznak! Beszéljünk erről! Hogyan ne álljak ellen a gonosznak? Gonosz: 
minden olyan szellemi lény, amelyik ártani akar másnak. Kárt akar okozni a másiknak 
lelkületileg: például kétségbe ejti, elbizonytalanítja, haragot, ellenségeskedést, gyűlöletet szít, 
túlzásba ejt, félelemben tart, hazudik, főleg arról, hogy van halál. A halálfélelemmel béklyózza 
meg az embereket.  
  
Ki áll ellen a gonosznak? Aki harcol vele! Mi a harc, a küzdelem természete? Mindig újabb 
harcot szül. A célja a gonosz megszüntetése, legyőzése. A harc az igazságért, mindenkinek a 
saját igazáért folyik. Ez a világ úgy akarja megszüntetni a bűnt, hogy kiiktatja a bűnöst. Ezzel 
tud csak harcolni a gonosszal. A gonosz embert meg akarja gyilkolni. Tehát az erőszak 
erőszakot szül, visszaadom a rosszat.  
  
Mit tanácsol Jézus? Azért tartom oda a másik arcomat, mert nem akarok neki ártani. Az Istent 
szeretőknek ez is a javukra válik. Erkölcsi szinten válik a javunkra, és ez a lényeg. Nem 
harcolok, nem ütök vissza, mert nem a harc, nem a visszaütés világában élek, nem ebben 
gondolkodom. Lemondok az erőszakban megfogalmazható igazságomról. Kell-e félnem, hogy 
megöl? Nem, mert nincsen halál. Aki befogadta Jézust, az nem ebben a világban él, tudja, hogy 
a pofon nem a lélek fejlődésének eszköze. Ha valaki megpofoz, úgy szeretem, ha nem adom 
neki vissza. A megtért embernek nem az az élete ura, aki a kést villogtatja, hanem Jézus az Élet 
Ura!  
  
Hogyan nem állok ellen annak a gonosznak, aki lop a boltomból? Ez egy figyelmeztetés, hogy 
jobban kell vigyáznom. Hálát adok, hogy egy gondolatra ezáltal látok rá. Mit csináljak jobban? 
Ezzel együtt meg is bocsájtok neki. Ha följelentem, akkor büntetésben gondolkodom.  
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Ha nem büntetem meg, nem jelentem föl, és megteszek mindent, hogy ne ismétlődhessék 
meg ez még egyszer, azzal megfosztom az illetőt attól, hogy újra vétkezzen! Elvonom tőle a 
bűnalkalmat! Ez jelenleg a legmagasabb rendje annak, hogyan nem állok ellen a gonosznak. 
Ennél jobban nem tudom szeretni (ha már fölajánlottam Istennek).  
  
Az Angyalkönyvből: a megváltatlanokat fogadjuk be, az Evangélium pedig a tanítványokról 
beszél. Hogyan lehet ez?  
A mindenség Általa lett: aki még nem tanítvány, az is Jézusé! Jézus lényege a befogadás. Ezért 
mondhatja, hogy aki befogad Engem, az Atyát fogadja be. Azért fogadjuk be őket, mert így 
lesznek mindnyájan Isten tanítottjai. Más kérdés, hogy aki egy pohár vizet is ad valakinek, mert 
tanítvány, nem veszíti el jutalmát. Egy tanítványnak egy másik tanítvány ad vizet! A másik 
tanítvány teszi mindezeket!  
  
A négy ember, aki az Angyallal beszélgetett, küldött volt. Választottak! A küldöttnek nem kell 
visszajönnie a Földre, de visszajöhet. Képes lett volna-e akárki fölvenni a kapcsolatot az 
őrangyalával? Ehhez hatalmas befogadás és elképesztő lelkierő szükséges! Az idők kezdete óta 
készülődött ez a tanítás. Ők voltak az Új úttörői. Még sohasem hangzott el, hogy az Ember 
feladata, hogy híd legyen a szellemvilág és az anyagvilág között! Nekik be kell fogadniuk a 
megváltatlanokat. Nekik készült a templom: akinek nincsen belső temploma, annak van 
szüksége külsőre. Befogadni őket, ez egészen más, mint elfogadni őket, elfogadni a 
látásmódjukat. Az előbbiről van szó.  
  
Minden tanulásnak az eszköz-e a lényege? A tanulás feltétele nem az eszköz, hanem a 
nyitottság. Van-e olyan, hogy egy ember számára nincsen eszköz? Nem, mindig van eszköz, 
mindig van körülmény! Mikor eszköz nekem valami? Ez látás kérdése, attól függ, hogy annak 
látom-e, ezen felül pedig, hogy használom-e. Az Angyal mondja: mindenben lásd meg az 
eszközt, ami Felém indít. A Hang kérdése: miért jó ez nekem? Mert tanulhatok belőle! Nem 
taníthatok, tanulhatok belőle! Egy a ti tanítótok, a Krisztus!  
  

János evangéliuma (5,33-41) 

  
János5.33. Ti elküldtetek Jánoshoz és tanú(bizony)ságot tett a való(igaz)ságról, - a 
farizeusoknak mondja. Megkérdezték tőle, hogy ő-e a Messiás. De nem ő volt. Azt mondta, 
hogy hírvivő.  
  
János5.34. de én nem embertől kapom, a tanú(bizony)ságot, hanem ezeket azért mondom, 
hogy ti megmeneküljetek (üdvözüljetek). - Miért nem emberektől kapja? Mert senki sem 
ismeri a Fiút, csak az Atya és az Atyát sem ismeri senki, csak akinek a Fiú ki akarja 
nyilatkoztatni.  
  
János5.35. Ő volt a mécs, mely égett és ragyogott (világított), de ti csak ideig-óráig akartatok 
örvendezni (ujjongani) az Ő fényében, - Bemerítő Jánosról beszél! Ő volt a világosság 
előhírnöke. Ő csak mécses volt és Jézusig világított. Egy standard gyertya egy lumennel világít. 
A világ Világossága mérhetetlen fényű! Maga a Fény! A tanítványoktól azt kéri, hogy ők 
legyenek a világ világossága! Nem a tanítványok maguk, hanem Jézus, akit befogadnak 
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magukba. Rajtuk keresztül jön a világba, a pogány nemzetekhez. Ideig-óráig örvendeznek a 
fényében: eloltják a fényt, megölik Jánost.  
  
János5.36. de nekem nagyobb tanú(bizony)ságtételem van Jánosénál, mert azok a munkák 
(tettek), amelyeket adott nekem az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a tettek (munkák), 
amelyeket teszek, tanú(bizony)ságot tesznek énrólam, hogy az Atya küldött engem, - Jézus 
tettei nagyobb tanúságtételek Jánosénál, ő csak rámutatott Jézusra, hogy Ő a Messiás. János a 
szavaival, Jézus a tetteivel tett tanúságot. Mik Jézus munkái? Tanítás, csodatétel, hogy 
egyáltalán eljött, vállalta a kereszthalált, az életre kelése, hogy Ő a Szabadító! Minden 
beletartozik az életében a munkájába. Jézus személyének egésze volt a munkája! Hogyan 
tanúskodik ez arról, hogy az Atya küldte őt? Ember ilyenre nem képes!  
  
János5.37. és aki elküldött engem, az Atya, maga tett rólam tanú(bizony)ságot, sem hangját 
nem hallottátok, sem alakját (ábrázatát) nem láttátok, - Mikor János bemerítette, és a Lélek 
galamb képében rászállt, és rajta maradt és szózat hallatszott. Megint csak egész személye a 
tanúságtétel, hogy az Atyától jött.  
  
János5.38. és az ő szava nem marad bennetek, mivelhogy akit Ő küldött, annak ti nem hisztek. 
- Az Atya kimondott szava Jézus. Jézus nem marad bennük, mert nem hisznek sem neki, sem 
benne.  
  
János5.39. Kutatjátok (fürkészitek) az Írásokat, mivelhogy nektek úgy tetszik, hogy azokban 
van a (világ)korszakra szóló életetek pedig azok rólam tesznek tanú(bizony)ságot - A 
Tízparancs minden parancsa Jézusról szól, mert Jézus maga a Szeretet. A két főparancs 
úgyszintén.  
  
János5.40. és ti nem akartok hozzám jönni, hogy életet kapjatok (nyerjetek). - Örök életet. 
Hogyan ad Jézus életet? Annak, aki befogadja, Önmagát adja, mert Ő maga az Út, Valóság, 
Élet!   
  
János5.41. Dicsőséget emberektől nem veszek, - Dicsőség: Jézus istenségének 
megnyilvánulása. Más meghatározás: Isten látható, megtapasztalható valóságának 
megnyilvánulása.  
A héberben két szó szerepel a dicsőségre: a kavod a dicsőség, tiszteletadás, a sekhina pedig 
Isten jelenléte, ott-tartózkodása. Ez utóbbi latinul gloria. A kavod a fizikai súlyból jön, hogy 
sokat nyom a latban. A dicsőségre a görög szó a doxa: méltóság, tisztelet, imádat, felismerni a 
tökéletességet. Isten dicsősége: személyének súlya, fontossága.  
A halleluja a héber halal szóból fakad, ami dicséretet jelent. Jahve dicsérete.  
Miért nem vesz Jézus dicsőséget emberektől?  
  

2013. VIII. 6., K  
  
Ha már valakiről feltételezek valamit, azaz elvárok valamit, akkor legyek nyitott a valóságra, 
hogy nem úgy van! Feri bácsi azt mondta, hogy ne elvárásokban gondolkodjunk. Ha elvárok, 
azzal már ítélkezem a másik fölött. Inkább hagyatkozzunk Istenre, minthogy másokat 
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megítéljünk. Hogyan tudom akkor az ellenségemet szeretni? Például, ha valaki állandóan 
véleményt nyilvánít, visszakérdezek: mit ért ezalatt? Nem teljesen következetes a fogalmainak 
használatában.  
  
Jézusnak voltak elvárásai a tanítványaival szemben, mikor korholta őket, hogy miért kérges 
még mindig a szívük, hogy miért kicsinyhitűek és miért félnek a viharban, vagy hogy ők adjanak 
enni az ötezer férfinak. Az Angyalvilágban elvárások nélkül is tudnak élni az angyalok.  
  
Egy mai munkás elvárhatja, hogy fizessék ki a munkáját. Az egész életünket átszövi az 
elvárások rendszere. Az az erkölcsi kérdés, hogy mit teszek akkor, amikor nem az történik, 
mint amire számítok! Önmagammal szemben is támasztok elvárásokat, ez az önnevelés! Ha 
nem teljesül az elvárásom, akkor sem gyűlölöm meg magamat, hanem szeretem magamat 
úgy, hogy lehetővé tegyem az elvárás teljesítését. Az erkölcs területén nincsen tere az 
elvárásoknak, hogy mit tegyen a másik. Tehát olyan döntésekben nem várhatok el eredményt, 
amely döntések nem rám tartoznak. Pozitív vagy negatív előjel nélkül tudomásul veszem, hogy 
mit döntött a másik.  
  
Miért nézzük meg az evilági, evangéliumi és Angyalkönyv szerinti értelmezését egy-egy 
szónak? Az evilág mutatja, honnan jöttünk, az Evangéliumnál tartunk és az Angyal világába 
megyünk!  
  
Megszentelés és megszentelődés. Bemerítő János megszentelni jött. Ettől még nem igaz rá, 
ami Jézusra, hogy a világ fejedelmének semmije sincsen benne. Azért jött Bemerítő, mert 
feladata volt, tehát megszentelni jött, küldött volt! Isten, az Atya küldte őt! Feri bácsinak az 
volt a feladata, hogy a Hang ajándékával szolgálja az embert. Ha nincsen ez a feladata, Jézus 
nem hívta volna el papnak, Mária nem gyógyította volna meg a lábát Medjugorjéban. Egy 
Mária-évfordulón bemutatott misén azt mondta Feri bácsinak Mária, hogy a közösségért 
gyógyította meg a lábát! Nincsen nagyobb az ember életében annál, mint az a feladat, amit 
Isten adott neki! Sok szent van, akit Isten egy bizonyos feladattal küldött le és megszállott 
módon csinálták és csinálták! Ha valakit feladattal küld Isten, akkor a megszentelés 
állapotában jön le. Ilyen esetben nincsen adósságtörlesztés, csak a feladat van! Azt tudja Isten 
feladattal küldeni, akit Isten Lelke újjászült. Megszentel: felkínálja annak a feltételeit, hogy a 
másik ember Istenhez tartozzék. Ettől saját maga is megszentelődik, mert nincsen megállás a 
fejlődésben. Akit nem szült újjá Isten, az még jöhet le adósságtörlesztés szándékával. 
Megszentelődik attól, aki megszentel és a saját gazdagodásával, fejlődésével másnak is 
felkínálja az Istenben való gazdagodás lehetőségét. Az nem mindegy, hogy melyik a cél!  
  
Mit mondhatunk arról, aki egész életében hűségesen tanulja Jézust, mégsem éli át az 
újjászületés adományát? Testben szüli újjá Isten az embert! Egyik előző életében szülte újjá 
Isten azt az embert! Az ilyen vállalja az áldozatot és visszajön. Vállalja, hogy hegyen épült város 
legyen, mécs a mécstartón! Nincsen másik olyan társaság ezen a Földön, amelyik úgy 
egybeötvözte az Evangélium, a Hang és az Angyalkönyv tanítását, mint mi! Ez bizony komoly 
előképzettséget igényel. Nem ma kezdődött a mi megtérésünk. Tehát ha valaki erről kérdez, a 
legrövidebb válasz, hogy higgy a teremtő Istenben! Ez nem felejtés kérdése, ez az Isten iránti 
bizalom kérdése. Aki azt írta a Hangnak, hogy nem volt istenélménye, azt válaszolta neki a 
Hang, hogy nem volt rá szüksége. Ha ilyen megtapasztalás nélkül is erősödik a hite, annak 
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nincsen rá szüksége. Nem akármikor szül újjá Isten, hanem, amikor szükséges. Nem esetleges 
tette ez Istennek.  
  

2013. VIII. 8., CS  
  
Elvárások kérdésköre: az ember elvárásokban gondolkodik, különben nem tudna tervezni. 
Jézusnak nincsen elvárása a szeretet körén kívül, hiszen ott nem is létezik. A szeretet körén 
kívül mindenki azt csinál, amit akar és az a kárára is válik. Egy anyának vagy apának elvárásokat 
kell támasztania a gyerekével kapcsolatban. Isten pedig sokkal jobb egy átlagembernél!  
Természetes-e a tanítványnak, hogy elvárása legyen Istennel szemben? Nem! Nem lehet 
elvárása! Hogyan fér ez meg azzal a tartalommal, hogy Jézus nem kér tőlünk vak hitet? Igazolja 
magát Isten, igazolja, hogy érdemes benne hinni. Hogyan? Csak az istensége szintjén 
fogalmazódhat meg az elvárás Isten szintjén, hogy tényleg Isten-e? Belül képes igazolni magát. 
Ha megélem, hogy ebben a tanításban hazataláltam, azzal már igazolta önmagát. Istent 
megismerni nem más, mint felismerések sorozata. Felismerjük önmagunkban. A régi 
felismerést felcseréljük az újra. Ez a tanítványság, a gondolkodásátalakítás.  
  

János evangéliuma (5,40-41) 

  
János5.40. és ti nem akartok hozzám jönni, hogy életet kapjatok (nyerjetek). - A farizeusoknak, 
főpapoknak, Izrael vallási vezetőinek mondja. Mit gondoltak ők életnek? A hosszú földi életet 
Isten ajándékának tartották, hogy az illető erényes, Istennek tetsző életet él. Tehát csak a földi 
életet tekintették életnek. Az üdvösséget nem kötötték össze Jézusnak azzal a kijelentésével, 
hogy Ő az Élet. Mi kellett volna nekik, hogy megértsék Jézus mondatát? Hinniük kellett volna 
benne, tanítvánnyá kellett volna válniuk. Ezt a mondatát tanította Jézus a tanítványainak, még 
akkor is, ha nem írták le. Jézus tudván tudta, hogy ezt nem értik. Még egy földi tanító is 
megmagyarázza, amit nem értenek. Hát akkor Jézus mennyivel inkább megmagyarázta nekik! 
A farizeusok nem is akartak tanítvánnyá válni. Kizárták, hogy Jézust elfogadják. Nem vetettek 
számot vele. Nikodémus csak egyetlen üdítő kivétel volt, nem ő határozta meg Izrael vallási 
irányultságát. Ma sem tudunk olyan embert elképzelni a hierarchiában, aki hajlandó lenne 
tanítvánnyá válni. Egy-két kivételes ember nem változtatja meg a fő irányt. Az egyház sem 
változott meg Feri bácsi tanúságtételére. Még a Bokor sem változott meg! Úgy tűnik, a Hang a 
Bokorért is szólalt meg (elsősorban).  
  
Kitérő: szegény csak a Jézust nélkülöző világban létezik. Egy jézusi ember akkor sem szegény, 
ha nélkülözik. Evilágban a szegénység egy külső körülmény, Isten szemszögéből pedig az Isten 
nélküliség. Isten világában szegények: a Szellem koldusai. Akik Isten után sóvárognak. Az 
Istenben való szegénység: a valóságos Isten ismeretének hiánya. Aki Isten igéjében gazdagnak 
éli meg magát, annak tele van a keze, Isten nem tud többet belerakni. Ezért tanulunk, 
szegénynek éljük meg magunkat Isten Igéjében, hogy egyre többet értsünk meg belőle! Hogy 
gazdag vagyok benne, azt más mondja rólam. Gazdagodunk Istenben, de ez nem jelenti, hogy 
gazdagok is vagyunk! Abban a pillanatban, amint valaki nem sóvárog a Szellemre, 
visszafejlődik! Nincsen ebben megállás!  
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János5.41. Dicsőséget emberektől nem veszek, - Olyan kérdés ez, mint Bemerítő Jánosnál: az 
Istentől vagy az emberektől volt-e a bemerítése? Evilág és Isten világa között feszül ez a 
kérdés. Mi is dicsőítjük Istent, akkor az nem ér semmit?  
  

Dicsőség  

  
A dicsőség rengetegszer szerepel az Evangéliumokban: evilág, Isten, Jézus dicsősége illetve 
előjel nélküli dicsőség (kétoldalas kigyűjtés). Mind az Evangéliumok, mind a Biblia többi része 
elkülöníti az evilág, Jézus, az Atya dicsőségét és a dicsőséget önmagában. Néhol dicséretet 
jelent: dicsérjétek az Urat!  
  
Mt 4,8: A világ dicsősége a világ földi hatalma, nagysága, pompája. Külsőségekben nyilvánul 
meg.  
  
Mt 5,16: Az Atyának van dicsősége. Itt hálaadást, dicséretet jelent az Atya dicsőítése. Ez már 
egy belső tartalom!  
  
Mt 6,29: külső nagyságot fogalmaz meg.  
  
Mt 9,8: belső dicsőítés, belső hálaadás. Ráadásul embernek mondja Jézust.  
  
Mt 16,27: Mintha Jézusnak nem lehetne dicsősége, az Atyától kérné. Fordítva rajta egyet: az 
jöhet el az Atya dicsőségében, aki egy vele!!!! A probléma a megfizetéssel van. Ez Bemerítő 
János látásmódjával azonosítható, ami az ószövetségi istenkép egyik változata. Megfizet-e 
mindenkinek Isten az utolsó ítéletnél? Valójában mindenki maga juttatja magát oda, ahová 
való! Egy önző ember nem éli meg magát a helyén az önzetlenek között. Az utolsó ítélet lezárja 
a világkorszakot, ettől utolsó. Viszont erkölcsében, tehát, hogy mindenki a neki való helyre 
kerül, ugyanolyan, mint a földi élet vége. A Szent Szellem elleni bűn elkövetői kerülnek Jézus 
bal oldalára. Azért nem tud nekik megbocsájtani, mert egyáltalán nem nyitottak Rá. 
Olyannyira megkérgesedett a lelkük, hogy még Istent is ördögnek mondják! Ezt csak egy 
aiónnyi szenvedés tudja megváltoztatni! Az ilyenek azért állnak önszántukból baloldalra, mert 
félnek Istentől! Rettegnek a büntetéstől!  
  
Mt 19,28: különválasztja az Emberfia dicsőségét az Atya dicsőségétől. Honnan ez a 
különbségtétel? Jézus mindig is birtokolta a dicsőségét. Itt pedig az szerepel, hogy majd a 
dicsősége trónjára fog ülni, ahol még nem ül. A dicsőségnek ez a megfogalmazása Jézus 
küldetésének beteljesítésével kapcsolatos!  
  
Mt 25,31: ua.  
  
Mk 2,12: dicsérték, magasztalták Istent.  
  
Mk 8,38: utolsó ítéletkor fog eljönni Jézus.   
  
Mk 10,37: HF.  
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2013. VIII. 13., K  
  
A szelídekről való kérdés: hogyhogy a földet öröklik?  
  
A prédikációban: Hitelességet minden embernek csak Jézus adhat. Mert Ő a valóság. A tettek 
összhangban vannak a szavakkal. Ezt az ember nem tudja önmagától megtenni, mert jöhet 
olyan körülmény, mikor nem ura a cselekedeteinek. Azért van ez, mert ő ember. Párhuzamot 
vonok a dicsőséggel: a dicsőség Isten teljességének megnyilvánulása. Ahogyan az is a 
valóságos Istentől származik, a hitelességnek is onnan kell jönnie!  
A nem megtért emberek a cselekedeteket, a jó cselekedeteket tartják a legfontosabbnak. Csak 
azt nem tudják, mi a jó. Jézus ezért mondja, hogy alakítsátok át a gondolkodásotokat, hogy ezt 
értsék meg, mi a jó. A fogalmi tisztázáshoz nagyon fontos a visszakérdezés. Az nem tett a szó 
szoros értelmében. Ekkor az emberek nem tudnak szóhoz jutni. Jézusnál pedig ezt tanuljuk 
meg, hogy hogyan lehet jól gondolkodni. Ebből származnak a jó tettek. A jó gondolkodás Jézus 
ajándékából, az Evangéliumokból tanulható meg. A jó cselekedetek meg csak a Jézus oldaláról 
megfogalmazható jó értelemben lehetnek jók, nem pedig az emberek megítélésében.  
  
Ha csak úgy tudok szeretni valaki más embert, hogy elvárást támasztok, akkor hogyan 
szeressem ellenségemet? Mit várjak el tőle? A természetéből fakadó dolgokat tegyen: 
gonoszkodjon. Ezt várom el tőle a józan ész alapján. A helyén kezelem. Ha nem így teszek, nem 
voltam elég okos és óvatos, olyat képzelek bele, ami nincsen benne.   
  
Hogyan tért meg a tékozló fiú? Mikor a hazugság már minden kártyáját kijátszotta, mikor már 
bejárta az összes tévutat, már kimerítette az összes bódulati lehetőségét, a Valóság még 
mindig ott áll és mosolyogva várja!  
  
Hol a türelmetlenség helye? Lehet-e jó? Ösztönözhet valakit! Belső hajtóerő lehet. Meddig 
legyek még veletek? -- fakad ki Jézus.  
  

2013. VIII. 15., CS  
  
A szentmise kapcsán került szóba: mivel helyettesítsük azt, hogy „Uram, nem vagyok méltó, 
hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd és meggyógyul az én lelkem”? Uram, te 
méltóvá teszel, hogy hajlékomba jöhess vagy Uram, várom, hogy hajlékomba jöjj. Olyan 
tartalommal cserélni ezt le, ami azonos a látásmódunkkal. Mivel igazolta Jézus, hogy méltóak 
vagyunk Rá? Már azzal, hogy megszületett! Hogy belénk költözik! Jézus azt mondta: aki nem 
eszi az Emberfia testét és nem issza vérét, abban nem lesz élet! Tehát már Ő megmondta, 
hogy együk a testét. Tehát nem méltóság kérdése, hanem megajándékozottság kérdése. A 
méltóságot az ember vitte bele! Már Pál megírta, hogy aki nem tiszta szívvel veszi magához, az 
a saját kárhozatára teszi!  
Ha méltóság kérdése lett volna-e, részt vehetett volna-e az utolsó vacsorán Júdás? Ehetett 
volna-e abból a kenyérből és ihatott volna-e abból a borból? Nem erről van szó! A végtelen 
szeretet megnyilvánulásáról van szó!  
  
HF: látásmódunknak megfelelő szöveggel lecserélni az áldozás előtti imát.   
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Dicsőség -- folyt.  

  
Mk 10,37: Jézus királyságában, földi királyságában akartak vezető helyre kerülni. Jézus 
hatalmában akartak osztozni. Uralkodónak gondolták a Messiást. Király is meg Isten is. 
Ráadásul nagyon sokrétű, melyik zsidó csoport milyen fajta Messiást várt. A zelóták, 
szikáriusok egy felszabadító politikust, a farizeusok az írás beteljesítőjét, a főpapok Izrael 
felemelőjét, Heródes egy politikai Messiást várt, aki megdönti a hatalmát és megöli őt. De a 
lényeg, hogy egyik esetben sem lehetett az isteni hatalmat az evilági hatalomtól elválasztani. A 
Messiásnak a királyi trónra kell ülnie! Azt várták, hogy Isten egy embert ken föl Messiásnak.  
  
Valószínűleg olyan világi hatalomra gondoltak, ami Izrael világi dicsőségét fogalmazta meg. 
Nem láthatták, hogy Ő Isten, ezért erre a dicsőségre nem gondolhattak.  
  
Lk 2,9: hallatlan fényességet láttak, óriási ragyogás töltötte be a helyet, ahol álltak. Az 
angyalok megjelenítették az Atya dicsőségét. Az angyalok hordozzák az Úr dicsőségét! Miért 
nem a fényen keresztül hordozzák? A fényben hordozzák, mert ők Istenben élnek!  
  
Miért töltötte el őket a félelem, mikor egy angyal jelent meg? Miért a félelem tölti el őket? Az 
ember természetében, a sérült emberi természetben benne van az állandó félelem. Ezt 
mutatja az a rengeteg sok fóbia, amivel találkozunk. A félelmeinket is le kell tennünk Jézusért. 
Aki nem teszi le ezeket a félelmeket, nem lehet a tanítványa.  
  
Lk 2,14: az angyalok dicsőítik Istent.  
  
Lk 2,32: dicsőség Izrael számára. Azt gondolták, hogy a nemzetnek is van dicsősége. Az ország 
dicsősége az ország hatalma. Ugyanazt a szót használják, mint Isten dicsőségére! Borzalmas!  
  
Lk 4,15: Jézust dicsőítették. Aki zsinagógában tanított, már rabbinak számított. A rabbi nem 
egy ember, aki tanít, hanem egy tanító! Mint mikor Isten megkérdezi, hogy ki vagy te, és azt 
mondja, hogy szakács. Nem azt mondja, hogy egy ember vagyok, aki főzéssel foglalkozik, 
hanem azt mondja, szakács vagyok. Egy rabbinak rengeteget kellett tanulnia egy írástudónál, 
vizsgáznia kellett és 30 év alatt nem is lehetett rabbi! Jézusról pedig megállapították a 
farizeusok, hogy nem tanulta és mégis tudja az írásokat. A tanítót dicsőítették. Elismerték, 
magasztalták, ünnepelték, dicsérték, nagyra tartották.  
  
Lk 9,31: Mózes és Illés jelenik meg dicsőségben. Ha ők nem üdvözültek, mit keresnek Jézus 
mellett? Szükségük volt-e a gondolkodás-átalakításra az üdvösséghez? Ráadásul János volt a 
legnagyobb az asszonyok szülöttei között. Bemerítő János attól a legnagyobb, hogy olyan 
feladatot teljesített be a Messiás előhírnökeként, amit Isten bízott rá. Más feladatot nem 
kapott. Nem tanítványnak küldte Isten. Mit jelent az üdvözülés? A bűneinktől való 
megszabadítás. Jézus szabadít meg a gonosztól. A gonosznak milyen hatalmától szabadít meg? 
A megtévesztő hatalmától. A kísértő már nem tudja visszavinni a tanítványt a bűnbe. Aki 
Jézusban hisz, nem tud bűnt elkövetni! Vétkezni viszont tud. A tanítvány Isten segítségével 
előbb-utóbb visszatalál az eredeti irányba. Aki tehát befogadta Jézust, az már bizonyos 
értelemben üdvözült. Ha nem is teljességében, de lényegében üdvözültem. Az újjászületéssel 
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kezdődik el, mikor az Isten lakást vesz a tanítvány szívében. Mi már nem vagyunk 
megszállottak, a szeretet körén kívül mindenki az, minket csak kísértenek. Mi befogadtuk 
Jézust. Az üdvözülés már itt a Földön elindul. Mi folyamatként látjuk.  
  
Azzal, hogy Bemerítő János felismerte Jézust, azt bizonyította, hogy Istenhez tartozott -- a 
maga szintjén. Mi azt mondjuk, hogy Jézuson át a gondolkodás-átalakítással jutunk az Atyához. 
De nem szabad itt megállni, még rengeteg más eszköz is van! Nekünk, tanítványoknak a 
gondolkodás-átalakítás az eszközünk, de hogy egy olyan szellemnél, akit Isten küldött, mi a fő 
eszköz, nem tudhatjuk! Lehet más eszköz! Például elvégzi az Isten által rábízott feladatot! 
Jézus azt mondja Mózesről, hogy róla írt! A gondolkodásátalakításnak Jézus idejében az volt a 
tartalma, hogy Jézusban ismerjék fel az Istent, a Messiást. Nekünk pedig a tanítás befogadása 
a célunk. A kialakult értékrendemet Jézuséhoz alakítsam. Régen a Jézusba vetett hiten volt a 
hangsúly, most pedig a gondolkodáson van a hangsúly. Az elmúlt 2000 év alatt csináltak egy 
újabb vallást Jézus tanításából!  
  

2013. VIII. 22., CS  
  
A keddi összejövetel elmaradt az állami ünnep miatt.  
  
HF: Nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj helyett: méltó vagyok; köszönöm, hogy a 
hajlékomba jössz; kérlek, jöjj a hajlékomba; várom, hogy hajlékomba jöjj; kérlek, költözz a 
szívembe.  
  
Ugyanazokkal a szavakkal imádkozott: itt nem a tanítására vonatkozik a szó, hanem az Atya 
felé megnyilvánuló kérésére. Nagyon meg lennék lepve, ha Jézus pontosan ugyanazokat a 
szavakat használta volna, aki ilyen helyzetben nem használt kötött imát! 
 

Közösségi foglalkozás 

 
Kész vagyok, hogy hajlékomba jöjj. Gyermekedként várom, hogy hajlékomba jöjj. János 
javaslata: Uram, tégy engem méltóvá, hogy hajlékomba jöhess és gyógyítsd meg a lelkem! 
 
Ugyanis Isten tesz engem méltóvá. Törekszem rá, és Isten teszi meg velem. Azért megyek 
Jézushoz, mert hiszek Benne. Ezzel már megadtam neki a lehetőséget, hogy magához méltóvá 
tegyem. Mert ez így álalázat, hogy mikor már Hozzá tartozom, akkor is azt remegem, hogy 
nem vagyok méltó. Pont olyan, mint az, hogy nem vagyok tiszta, még gyónnom kell. A 
százados hite azért volt a legnagyobb, nagyobb, mint Izraelben, mert Jézus szavának adott 
hitelt. Párhuzamba állította saját magával: Jézus is úr a maga területén, ahogyan a százados 
parancsolt az alárendeltjeinek. Ez Jézus személyének szóló bizalom volt. Mert a római 
századosnak is el kellett hinnie, hogy aki ilyet tesz, annak valami köze van Istenhez. Jézusra 
hagyatkozott a gyógyítás terén. Nem azzal van a gond, hogy méltó vagyok vagy nem vagyok 
méltó, nem nekünk kell ezen elgondolkoznunk, hanem azoknak, akik távol állnak tőle és a 
gyógyítást látják. Igen, mi kimondhatjuk, hogy Uram, én méltó vagyok rád, mert mi 
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tanítványok vagyunk! Hogyan tud Jézus lakást venni abban, aki nem tartja magát méltónak rá? 
Ha nem tartom magamat méltónak rá, hogyan tudnék ráhagyatkozni? 
 
Kérdés-e az, hogy elég jó vagyok-e? Nem az a kérdés, hogy milyen vagy, hanem, hogy az 
Enyém vagy! Isten és az ember partnerségének kapcsolatában eltűnik a Teremtő és a 
teremtett lény közötti különbség. 
 
Az angyalok nem élik meg a különbséget maguk között és Isten között, mert akkor hiány lenne 
bennük Istenben. Márpedig Istenben nincsen hiány, és ők Istenben élnek. Nekünk nem 
Istennek kell lennünk, arra kell törekednünk, hogy azt megtaláljuk, akire teremtve lettünk! Mi 
Jézusra lettünk teremtve. Így látjuk meg a feladatunkat! 
 
Ha Jézus már itt és most üdvözíti az övéit, megszabadítja a gonosztól, hogyan lehetne 
méltatlan Hozzá az övé? Hogyan tesz engem magához méltóvá? 
 
Elnapoljuk a kérdést későbbre. 
 

Kérdések 

 
Tudunk-e Újat ajándékozni Istennek, ami még nem volt? Az önkéntes tett ajándék! Isten 
világában minden ajándék! 
Istennek nincsenek tulajdonságai. Az ember minden álmát, minden vágyát megtalálja 
Istenben, de az nem Isten! Mást ért a teljesség alatt az, aki Istentől a 7. körben van, mint az, 
aki mondjuk a 6.-ban. (A szellemi lények Isten világában Istenközepű körökön vannak.) Feri 
bácsinak azt mondta Jézus, hogy számára rendkívüli minden mozdulatunk, minden 
rezdülésünk. Kifejezi, hogy mennyire fontos minden velünk kapcsolatos esemény. Tehát örül a 
teremtményeinek! 
 
Az Angyalkönyv tanítása alapján az Ember mind a hét létszintet (ásvány, növény, állat, ember, 
angyal, szeráf, Isten) magában hordozza. Az anyagvilágban én vagyok Isten keze! A szája is, a 
teste is, mind én vagyok! Van anyagtestünk, ami Istennek nincsen. Mivel bennem ötvöződik 
minden, ezért bízott rám feladatot. Az embernek van olyanja, amije Istennek nincsen. Van 
anyagtestünk. Ez rendkívüli számára, mivel neki nincsen teste! Tehát lényegében csak újat 
tudunk Istennek adni! 
 
Hogyan éljük meg az Istenben való életet? Végtelen biztonság, leírhatatlan boldogság, 
belemámorosodni Istenbe, végtelen nagy ragyogás! Exsztázis! Tündöklés! 
 
Kell-e valamin bánkódnia a tanítványnak? Nem! Erkölcsileg minden rendben van a világon! 
Akik erkölcsileg fejjel mennek a falnak, azok másként nem térnének meg, ezért van ez így jól! 
Ha a Szentlélek vigasztal, az Örömhírrel vigasztal. Ha bánkódik valaki, akkor nem mondhatja, 
hogy Isten rendje valósul meg. 
 
A Hang-könyvekben nem tanítványoknak válaszol Jézus, hanem a levélíróknak. Mikor a 
leveleket elemeztük, arra tekintettünk, hogy milyen istenképe van a levélírónak, milyen 
látásmódja van és természetesen mi a válasz. 
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Elfogadó-e Jézus? Helyzeteket, embereket illetően. Nem erőszakolta rá magát senkire, de 
megmondta nekik, mi lesz a döntésük következménye. 
 
Miért mondja Jézus a szelídeknél, hogy ők öröklik a Földet? Nem erről a Földről, az Új Földről 
beszél. Mi másképp értjük ezt, mint az akkoriak. Egy korabeli zsidó Izraelt is érthette ezalatt. A 
saját kis parcelláját is érthette alatta az egyszeri paraszt, meg az általuk ismert nemzeteket, 
amiket a Messiás fog leigázni. Boldog: Jézust birtokolja. Szelíd: jézusi, mert Jézus is szelíd. 
Ebben a boldogságban is önmagát kínálja Jézus. A béke földjét birtokolják majd, mert Jézus 
békéjében élnek. Lényeg: boldog, aki olyan, mint Én. 
 

2013. VIII. 29., CS 
 
Kedden nem voltam. 
 
Elmeséltem azt a nézetemet, hogy hogyan hatnak a szellemek az anyagra és milyen fontos a 
kör és a háromszög szimbóluma! 
 
Ki miben rászoruló? Mindenki Istenre szorul rá, Ő pedig senkire és semmire nem szorul rá. A 
rászorultság kifejezésében benne van, hogy nem tudja biztosítani egy szükségletét, 
állapotszerűen hiányt szenved valamiben. Csak az illetőn múlik, hogy rászorul, mert Jézus 
mindig rendelkezésre áll, hogy befogadják. Erkölcsi értelemben rászorulók az emberek, nem a 
körülményeik szintjén! A második következik az elsőből! A Hangban keveredik ez a két 
látásmód. Akinek füle van a hallásra, hallja meg! Akinek nincsen hallása, annak új fület kell 
teremteni! Ezért történik odaát a megtérés, mert odaát csukta be! Arra kell rálátnia, hogy itt a 
Földön nincsen rászoruló, csak hitetlen! 
 
Mi van a prófétaiskolával? Mi van azzal, hogy a Hang megszólal másokban? Nem ugyanúgy, 
hanem a megfelelő céllal szólal ma meg a Hang! Nem újabb köteteket kell megtölteni, hanem 
az abban foglaltakat élni és továbbvinni! Ne a szervezetet, a Szellemet nézzük! Ő pedig ott és 
úgy fúj, ahol és ahogyan akar! Egyetlen Hang-levél is elég, hogy helyre tegyem az életemet, 
nem is kell 43 könyv! Életem megoldása Istennel való élő kapcsolatom. Ez a kapcsolat csak 
élő lehet! Ha ez nem elég, olyan emberhez fordulhatnak, akik párbeszédimát tudnak folytatni. 
Az utolsó Hang-tábor a párbeszédimáról szólt volna. Ebbe nem voltak hajlandók belemenni, 
ilyet nem akart az ördög! Ezen bukott meg a tábor! A párbeszédimához egy kicsi hit és egy 
kicsi alázat szükséges: az alázat ahhoz kell, hogy elhiggyem, Isten szóba áll velem és minden, 
ami épít, buzdít, vigasztal, Istentől jön. És: szembesít!!! 
 
Isten nem néma. Ahol néma, ott halott! És a Szellem ott fúj, ahol akar. Ott akar, ahol tud! Ahol 
nyitottak Rá! A hit teremti meg az Istent halló fület és Őt látó szemet! Ez fogja megteremteni 
az új embert! 
 
Kérdés az Angyalkönyvből: 
 
MINDEN ERŐ AZ ELLENSÉGED, HA NEM SZERETED. 
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NEM SZERETHETED, HA NEM ISMERED. 
EGGYÉ VÁLSZ VELE, NEM LESZ ELLENSÉGED. 
(15. b. Lilivel, ’43. X. 1.) 
 
Hogyan lehet eggyé válni vele? Ha szeretem! 
Szeretni kell-e az ördögöt? Igen, mert szeretem az ellenségeimet! Jézus szembesítette a 
farizeusokat önmagukkal, mert bemutatta nekik, milyenek is valójában! 
Ha megismerem a rosszat, megértem. Így tudom szeretni! Jézus megértette az embereket, 
nem pedig elfogadta őket. Ha elfogadta volna őket, nem jön el! 
Úgy válok eggyé a másik emberrel e tekintetben, hogy rálátok, neki milyen hiánya van és 
eszembe jut, hogy nekem is bőven van hiányosságom. 
 
Miért nem állja meg a helyét ez a mondat: a bűnt utáljuk, a bűnöst szeretjük? Nem tudjuk 
elválasztani a kettőt. Azonosítjuk a tettet az emberrel. Ha valaki lop, azt mondjuk rá, tolvaj, 
nem pedig, hogy itt egy ember, aki lop. Amilyen lelket, amilyen szellemet befogadok, azzá 
válok! 
 

Uram, nem vagyok méltó... 

 
Tégy engem méltóvá: ebből az következne, hogy Isten adja a hitet, hogy higgyek Benne és 
alkalmassá váljak a tanítványságra. 
 
Uram, Te magadhoz méltóvá alkottál engem, hogy hajlékomba jöjj, kérlek, csak egy szóval 
mondd, hogy gyógyuljon a lelkem! 
 

Dicsőség folyt. 

 
Lk 9,31: az üdvözülés feltétele a gondolkodásátalakítás, de nem csak ez! Másik feltétel, hogy 
valaki megteszi az Isten által rábízott feladatot! Gyermeki lelkület: Isten gyermekei 
gondolkodás nélkül teszik a feladatukat. A feladatuk, amit Isten rájuk bízott! Az ilyen szellemek 
már eleve jó talajnak minősülnek, akikbe majd belehullhat az Ige tanításának magja! Az ilyenek 
a feladatukhoz szükséges képességgel rendelkeznek. Az említett Teréz anya lelkierővel 
rendelkezik. 
 
Lukács13.17. És amikor ezeket mondta, elszégyellték magukat (mind), akik ellene voltak, és a 
tömeg mind örült azoknak a dicsőséges dolgoknak, amelyek általa történtek. - A görnyedt hátú 
nő meggyógyítása után mondják. Isten, ember és a tettek dicsőségéről beszéltünk, ez a 
mostani a harmadik. Ha a tetteket dicsőítik, akkor valójában nem dicsőségről van szó. Inkább 
dicséretes dolgokról van szó. 
 
Lukács24.26. hát nem ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak és bemenni az Ő dicsőségébe? - 
az emmauszi tanítványok történetében hangzik el. Jézus mindig a dicsőségében él. Evvel 
Lukács akar mondani valamit. Mi Jézus dicsősége? Nem mi, hanem Ki! Jézusnak az Atya a 
dicsőségébe! Az Atyának pedig a Fiú a dicsősége. A Lélek dicsősége pedig az Atya és a Fiú 
együtt. 
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János1.14. és az Ige (hús)testté lett és itt sátorozott miközöttünk és szemléltük dicsőségét, 
mint aki az Atya egyszülötte, tele kegyelemmel és való(igaz)sággal. - A tanítását szemlélték. A 
dicsősége nem más, mint a tanítása! A csodát csak az emberek látják csodának. Isten világában 
viszont magától értetődő természetesség, amivel célja van. Jézus azért járt a vízen, mert utol 
akarta érni a csónakot! Nekünk akkora hitünk van, hogy tanuljuk, hogyan tegyük rá az 
életünket Jézusra! Ez a tanítványság! És még egy ilyen nincsen a világon! 
 

2013. IX. 3., K 
 
Mit jelent az, hogy a rossz az öröm bölcsője? Egy testvérünk imája révén merült föl ez a 
kérdés. 
Az Öröm: maga az Isten! Maga az Istenben való lét az ember számára. Ha kétségbe esik valaki, 
kapcsolatba tud-e kerülni az őrangyalával? Nem. Csak akkor jelenhet meg, ha az ember az 
Istenbe emeli a lelkét. Jézus is Örömhírt hozott a Földre. Aki kétségbe esik, az kilátástalannak 
látja a világát, ingadozik, bizonytalan, félelemben él. Nem szükségszerűen hitetlen, csak 
bizonytalan. Kétségbeesetten imádkozik, hogy Uram, segíts! De a vonal másik végén nem Isten 
van. 
 
Milyen az öröm látásmódja? Biztonság, teljes ráhagyatkozás, Istenben való lét, hazataláltság. 
Azt sugallja, hogy minden rendben van és minden a helyén van. A háborúk és a gyűlölség is 
rendben van, mert ebből születik meg a béke. A világ fejedelmének ez a rendje. A háborúból 
szenvedés fakad, a szenvedésből pedig hiány. Ez a sátán rendje. Ez is rend, de nem a mienk! 
Ebből fog kinőni az Isten rendje! A rossz és a jó feszültségéből a jó jön ki, mert a jó a valóság. 
 

Hogyan lesz a rosszból jó? 

Kigyűjtés az Angyalkönyvből. 

Ami eddig jó volt - rossz lesz. 
Ami rossz volt - jó lesz. 
 
Ez a gondolkodásátalakítás gyümölcse. A látásmódunkat kell Istenhez alakítani. Először 
keressétek Isten Királyságát, és akkor minden megadatik nektek. 
 
Kardot hozni jöttem a Földre - Jézus tanításának a vallásháborúk lettek a következményei. 
Másik jelentés, hogy a tanítványokat üldözni fogják!  
 
Te hívtad létre a rosszat és a jót, 
válaszd a jót és a rossz eltűnik. 
 
Itt a rossz a jó hiánya. A halállal az életet, az örök életet tudjuk szembeállítani! A jót Isten 
teremti. Mi mivel hívjuk elő a jót? Azzal hívta létre a jót, hogy az ember megteremtette a 
rosszat. Ugyanis csak a rosszból tud az ember eljutni a jóra! 
 
A rossz csak látszat. Valósnak mutatja magát, ezért az ember meg akar tőle szabadulni. 
Ehelyett vállalni kell! 



109 
 

 
Ha kiűzik az ördögöt, azért díszítik föl a lakást, mert örülnek, hogy kiűzték az ördögöt. 
Csakhogy két úr van és nem fogadta be az a lélek az Istent. Ezért visszajön az ördög hívás 
nélkül is. Jézus akkor jön, ha hívom! 
 
A feltámadás: szükséges rossz. Annak kell, aki lent van. Ez nem hely, hanem állapot. Aki 
befogadta Jézust, az már feltámadt! A feltámadás: szükséges hiány. Az Isten hiánya. 
 
Nem a rossz homályosította el a világot, hanem a „jó”: amit a világ lát jónak! Itt is én 
teremtem meg a jót, mert még nem látom az igazi jót. 
 

2013. IX. 5., CS 
 
A jó angyalok tudják a módját, hogyan adják egyértelműen tudtodra, amit Én, Jézus, rájuk 
bíztam továbbadásra. 
 
Mit jelent a kegyelemmel teljes? Mitől kegyelemmel teljes Mária? Testet adhatott az Istennek. 
Ha minden kegyelem, miért beszélünk külön kegyelmi állapotról? Minden kegyelem, minden 
ajándék. Az is az ajándékozás állapotában van, aki nem lát rá. 
 
Mit jelent, ha valaki meghasonlik önmagával? Ha valakinek meghal egy hozzátartozója, és 
azelőtt hitt, ettől kezdve viszont megtagadja Istent! Az ellentétére fordul a látásmódja. 
 
Ha csak egy mustármagnyi hitetek is volna, a tengerbe tudnátok parancsolni a hegyet: milyen 
hitről van itt szó? Az önmagunkba vetett hitről, hogy uralkodunk az anyag fölött! Jézus egy 
fokozatosságot fogalmaz meg. Akkora hite lehet az embernek, hogy nincsen benne kétség! 
Nem ebben a világban, mert itt állandóan kétségek merülnek föl bennem. El kell hinnem, hogy 
szellemi lény vagyok és uralkodom az anyag fölött. Kételkedésmentesen kell hinnem: ura 
vagyok az anyagvilágnak. A szellemvilág fölötte áll az anyagvilágnak. A szellemnek 
engedelmeskedik az anyag. 
Az imánál pedig: Istenben hiszek és megkapom, mert Isten ajándékozó Isten! A legkisebb hitre 
is adással válaszol Jézus! 
 
A fügefa hitről szóló példájába sokan belemagyaráztak. Reggel éhes az ember és a tanítványok 
azt látták, hogy Jézus odament a fügefához. Erre azt gondolták, hogy enni akar, pedig nem is 
érett a füge. Még azt is gondolták, hogy megátkozta a fát, pedig aki ötezer férfit jól tudott 
lakatni, az miért nem teremtett rá fügét? Az ABC a fügefa elszárítása, az olvasás meg az 
Istenbe vetett hit. Aki nem tanulja meg az ABC-t, nem fog tudni olvasni. 
 
Kérdés az Angyalkönyvből: pdf 149. o.: Nem nyújthatod ki a kezed, hogy az ne legyen tett. 
Hogyan érti ezt? Ha minden TETT! 
 
Igaz-e, amit a Hang mond, hogy Isten ezen a világon rászoruló módon van jelen, odaát pedig 
így már nincsen jelen? 
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Dicsőség -- folyt. 

 
Jn 1,14: Itt sátorozott közöttünk: utalás a Szent Sátorra, ahol a Szövetség Ládáját őrizték. Az 
Ige jelenlétéről van szó. 
 
János2.11. Ezt tette Jézus a jelek kezdetéül a galileai Kánában és ezzel kinyilvánította 
(láthatóvá tette) dicsőségét és hittek benne a tanítványai. - Az Atya jelenlétét tette láthatóvá, 
hiszen minden tettében az Atya van jelen. Az Igében van jelen az Atya. Isten dicsősége és az 
Atya jelenléte egy és ugyanaz! Itt: Jézus megmutatta az Isten hatalmát, mindenhatóságát, 
uralmát, nagyságát. 
 
Mindenható: mindenhol ható, mindenhol adó, mindenhol tevő. 
 
János5.41. Dicsőséget emberektől nem veszek, - azt a dicsőséget, amit ők annak látnak, Jézus 
nem kéri. Ők az evilág dicsőségében élnek, az emberek dicsőségében gondolkodnak. Az ördög 
mondta Jézusnak, hogy neki adja az evilág dicsőségét, ha leborulva imádja őt. Az evilág 
dicsőségét harccal, háborúval, az erőszak uralma által lehet megszerezni. 
 
János5.44. Hogyan hihetnétek ti, (mimódon volnátok képesek hinni), kik egymástól vesztek 
dicsőséget és azt a dicsőséget, amely az egy(etlen) Istentől van, nem keresitek? - 
Összekapcsolja a hitet az egymástól vett dicsőséggel. Egyik ember a másikat magasztalja. Ezen 
látásmód miatt képtelenek Istenben hinni! Mit jelent, hogy nem az Istentől való dicsőséget 
keresik? Nem az Isten dolgaival foglalkoznak, hanem az emberekéivel, éppen, ahogyan 
Péternek mondta. Nem keresik az Isten Országát. Nem keresik a Feladatot! Isten Országa a 
Feladatban van! Aki megéli a Feladatában Isten Országát, az nem szűnik meg keresni, hanem 
örökké tartóan azzal foglalkozik! Olyan a Feladat, mint egy tölcsér: egyre bővül! 
 

2013. IX. 10., K 
 
Egyik testvérünk új szövegváltozatot javasol a nem vagyok méltó kifejezés helyett: Atyám, te 
magadra teremtettél engem, ezért kérem, hogy jöjj a hajlékomba. 
 
Miért akarja az ember megoldani a problémáit? Mert meg akar szabadulni tőlük, békétlen, 
amíg meg nem oldódik a gondja. 
 
A 9/710-es Hang-levélből olvas fel János, amit egy testvérünk hozott a misére. Arra láttunk rá, 
hogy abban a megközelítésben, hogy valamit problémának látok, nincsen benne Jézus!!! Akkor 
lép be Jézus a körbe, ha érte akarom megoldani a feladatomat! Csak a „veled és érted, velem 
és értem lelke” a Kapcsolat Lelke. A Szent Szellem a Jézusban való szeretetkapcsolatok 
Szelleme! Minden kapcsolatnak a Jézussal való kapcsolatból kell erednie! Ha valakivel 
problémám van és elerőtlenedem, elbizonytalanodom, akkor nem vele van a baj, nem velem 
van a baj, hanem a Jézussal való kapcsolatommal, az Istenhez tartozásommal, a hitemmel! Ez a 
gondolkodásátalakítás. 
Ki lehet Istenhez segítő társam? Olyan, aki egyre jobban segít Isten felé: csak Jézus lehet! Az 
Őrangyal egy vele ebben.  
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Tehát az ember problémái abból fakadnak, amilyen vonatkozásban a Jézussal való 
kapcsolatom megsérül.  
 

Hogyan lesz a rosszból jó? - folyt. 

 
149. o.: Minden csak ADATIK: minden kegyelem, minden ajándék. Nem én vagyok a forrása, 
ezért nem az enyém, de a magaménak tekintem, mert én kaptam. Az Igét is kaptam, ha 
befogadom, az enyém. Feladatom van azzal, amit kaptam. Oka van, hogy miért kaptam. Nem 
az a kérdés, hogy mim van, hanem, hogy mire használom! 
 
Megkótyagosodott kukacok „adnak”: azt hiszik, hogy a sajátjukból adnak, hogy ők a forrás. Mi 
a Földön anyagi tartalmakat is kapunk, az Angyalok csak szellemi tartalmakat kapnak. 
 
Legyetek tiszták a „jóságtól”: nem jótékonynak kell lenni, hanem jónak! Itt a világ szemében 
látható jóról van szó. 
 
Nem a rossz homályosította el a világot, hanem a „jó”. A féligazság, a valódi jó 
félremagyarázása az igazi baj! A Bokor azt mondja, hogy a jót a Földön kell létrehozni. Ezzel 
Istennek gondolja magát, aki ilyet mond, mert ez még Jézusnak sem sikerült! 
 
a JÓ általad lesz: ekkor vagy jó. Az én feladatom a világnak közvetíteni azt a jót, amit Istentől 
kapok. A JÓ az önzetlen tetten keresztül lesz általam. Nem „jónak” lenni, hanem JÓT tenni. 
Feri bácsi mondta: nem azt a jót akarom, amit én akarok, hanem, amit Isten akar. 
 
167. o.: Az ember a nagy ÁTALAKÍTÓ. Egyedül az ember tudja ezt véghezvinni, hogy 
Szellemmel tölti meg az anyagot. Hogyan átalakító az ember? A rosszat az önzetlen tett által 
váltja jóvá! A Hang azt mondja: minden rosszban lásd meg a jót! Az alapkérdés: miért jó ez 
nekem? 
 
Mi által jutunk felismerésre? Belső, lelki munka által. A felismerés belső, a megismerés külső 
tevékenység. 
 

2013. IX. 12., CS 
 
Az a tervem veled, hogy egészen az enyém légy! 8/625 
 
Kérdés: Nem nyújthatod ki a kezed, hogy az ne legyen tett. - hogyan értsük? Az 
Angyalkönyvben korábban jelenik meg a válasz: csak az önkéntes tett segít, más nem (pdf 91. 
o.) 
 
János válasza: a fizikai valóságban is meg kell fogalmazódnia a tettnek! Minden tettemmel az 
Őrangyalom helyett cselekszem. Ezért végső soron az Isten helyett is cselekszem. Minden 
mozdulatodat, minden tettedet számon kéri - a tanítványét is? A felelősség súlyára érti. Az 
önzetlen tett az igazi Tett az Angyal szerint, ami szerinte nem más, mint a szolgálat. A szolgálat 
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szoros kapcsolatban áll a feladattal. Ez a Szentháromság: a tetteddel szolgálsz, hogy a 
feladatodat teljesítsd. A sok mindig káprázat, és nem az a lényeg, hogy többet tettél-e ma, 
mint tegnap. 
 
Az igazi tett az időben való tett. Hogyan lehet ezt érteni? A maga idejében végrehajtott tett az 
igazi tett! Az evangéliumban: ne szórjatok gyöngyöt disznók elé! Vagy: böjtölhet-e a násznép, 
ha itt a vőlegény? Tehát amíg Jézus velük volt, addig örvendezniük kellett az Örömhírben! 
Utána lehet búslakodni, ha elvétetik a vőlegény. Akkor szeress, amikor itt van az ideje: akkor 
mutasd ki, akkor jelenjék meg a világban. Vagy: ne keressem, hogy mikor és kinek segíthetek, 
hanem ismerjem fel, hogy most mit kell tennem és várjam meg a lehetőségét, hogy 
segíthessek! Nem kell mindenáron tennem! 
 
Angyal: akkor teszel, ha a szellem és az anyag között szikra pattan! A mi feladatunk, hogy 
felismerjük, mikor van ennek az ideje! Aki nem ismeri fel a lehetőséget, az nem vétkezik 
mulasztással, mert nincsen rá képessége. Akkor mulasztok, ha felismerem, hogy tennem lehet 
és mégsem teszem!!! 
 
A szeretni tanítás: azt mutatom be, hogy nem az a fontos, hogy engem szeressenek, hanem, 
hogy én szeressek! Nem az a szeretet boldogít, hogy engem szeretnek, hanem, hogy én 
szeretek! Hogyan lehet ezt bemutatni? Úgy, hogy megélem! 
 
Minden tetted áldozat, ha nem magadért teszed! Ekkor tett! 
 
A méltósággal kapcsolatban: a legkisebb is méltó a felajánlásra! 
 
Mi a kapcsolata a tettek számonkérésének és az ítéletnek? Az ítélet bírói ítélet, akinek hatalma 
van, az büntetést helyez kilátásba. Ha ez az ítélet, akkor összehozhatjuk-e a számonkérést 
ezzel a tartalommal? Nem! Mi ennek a számonkérésnek a következménye? Szembesítés! 
Szembenézek az elvégzett tetteimmel, hogy hogyan gazdálkodtam a rám bízott 
talentumokkal! 
 
Mi sem ítélünk önmagunk felett, mert nincsen bírói hatalmunk önmagunk felett. Amikor 
azonban szembesülünk önmagunkkal, azt éljük meg, hogy ahová tartozónak gondoltuk 
magamat, ott nincsen többé helyünk! 
 

Dicsőség -- folyt. 

 
Jn 5,44: azok nem keresik az Isten dicsőségét, akik a saját dicsőségüket keresik. Van-e az 
embernek Istentől való dicsősége? Igen, az ember Istentől is kaphat dicsőséget! Ezért kell 
keresnünk Isten Országát. Isten Országa nincsen Isten dicsősége nélkül! Megdicsőül bennünk 
Isten, mikor újjászül minket a Lelke által! 
 
János7.18. aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak a dicsőségét keresi, aki 
küldte őt, az igaz és nincs benne igaz(ság)talanság. - Ki szól magától? Aki nem Istenben keresi a 
forrást, hanem saját magában. 
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János7.39. ezt pedig a Szellemről mondta, amelyet kapnak majd a Benne hívők, mert még nem 
volt Szellem ott, mivelhogy Jézus még nem dicsőült meg. - Olyasvalaki írta ezt le, aki úgy 
gondolta, hogy Jézusnak nem volt dicsősége itt a Földön. Vö. Lk 24,26: az Atya dicsőségébe 
ment be Jézus. Az Atyában van dicsősége, és itt a Földön is van dicsősége. Viszont Jánosnál az 
szerepel, hogy Jézus még nem dicsőült meg. Az ilyen embernek látja Jézust! 
 
János8.50. de én nem keresem az én dicsőségemet, van aki keresi és megítéli. - Ki ez? A 
tanítványok nem keresték. Az Atya sem lehet, mert nem ítél és nem is keres, és Rajta van, Vele 
dolgozik. Valójában senki nem keresi az Ő dicsőségét. Jézus emberként van jelen és az Atyának 
kellene őt megdicsőítenie. Nincsen senki, aki keresi és megítéli az ő dicsőségét. 
 
János8.54. (ezt) válaszolta Jézus: ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi: az én 
Atyám az, aki engem dicsőít, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek - Hogyan dicsőíti az 
Atya Jézust? Rábízza a tanítást, az Igét, hogy hozza el, rászáll a Szellem, mint a galamb, a 
megdicsőülés hegyén elváltozik. Jelen van Benne! Minden mozdulata dicsőíti Jézust. Mi által 
dicsőíti meg az embert? Hogy jelen van benne! 
 
János11.4. Mikor meghallotta ezt Jézus, ezt mondta: ez a gyengélkedés nem halált okozó, 
hanem az Isten dicsőségéért van, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia. - Az Atya dicsősége 
által történik a csoda, az Atya jelenléte dicsőíti meg a Fiút. Ez az Isten dicsőségéért van! Milyen 
halálra gondol? Szellemi halálra gondol Jézus. Hogyan támasztja fel a testet Jézus? A szellemet 
hívja újból a testbe! 
 
János11.40. Jézus ezt mondta: nem mondtam neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten 
dicsőségét? - Minden lehetséges annak, aki hisz! Isten dicsőségének meglátásához hit 
szükséges! Jézus minden szavában a dicsőségét hallom meg, minden tettében a dicsőségét 
látom meg, az Evangéliumban az ő dicsőségét olvasom! Egész tanítása a dicsősége! 
Mindenben meg lehet látni az Isten dicsőségét! Mindenben! A teremtett világban, a 
tetteimben, a szeretetemben!!!! A teremtő Isten dicsérete, hogy milyen szép ez a lepke! Ha 
mindenben meglátom Istent, akkor mindenben dicsőítem is!!! 

2013. IX. 19., CS 
 
Hogyan lehetséges, hogy a megszállott ember azonnal felismeri Jézust? Hogyan ismerheti fel a 
démon Jézust? Azt mondja: te vagy az Isten Szentje. 
Válasz: régen a király is az Isten Fia volt, ez nem tisztán szellemi tartalom. A démon szellemi 
lény. A megszállottat a birtokába vette a démon, az illető nem ura önmagának. A gadarai 
megszállottból is a démonok válaszolnak. Mit láthatnak a démonok, mikor Jézus odajön a 
megszállotthoz? A másik szellemiségét látják, Jézusnál pedig az ő isteni hatalmát! Csak 
Istennek tulajdonítható világosságot tapasztalnak. Ez félelmet vált ki belőlük, mert nem 
ismerik Istent! Az ördögök is tudnak Isten létezéséről. A gazdag ember és a szegény Lázár 
hasonlatában látjuk, hogy Ábrahám kebelét egy áthatolhatatlan szakadék választja el a 
pokoltól, a gazdag ember mégis átlát a szakadékon. Tudja az ördög, hogy Istennek van Fia, de 
hogy a Földön kelljen vele találkozni, arra nem számított! 
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Egy Hang-levélből: a végletek általában nem megoldások. Erkölcsi értelemben: Jézus legyen az 
abszolút első, mi tanítványok, Jézusra tettük rá az életünket. Mi ez, ha nem véglet? 
A földi életben nagy művészet az egyensúlyozás művészete: ezt a buddhizmus tanítja. A 
tanítványnak nem kell egyensúlyoznia! Jézus nem az egyensúlyozásra szólít fel, hanem arra, 
hogy kövessük! Ha tehát nem egyensúlyozunk, akkor szélsőségesnek kell lennünk!!! A 
középpont igazsága: a középpontnak nincsen igazsága. Ha Jézus a középpont, akkor Ő maga az 
Igazság! 
Jézus az egyensúlykeresésben található-e meg? Nem, olyannyira nem, hogy az ő békéje a 
különbözőségek dinamikus harmóniája! 
Kérjük a bölcseséget: az egyensúlyra törekszik-e a bölcseség? Nem. A bölcseségre Jézus tanít. 
Szólít-e fel Jézus bölcseségre? Nem, inkább azt mondja, hogy áldalak téged, Atyám, mert 
elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Bölcs, aki 
sziklára építi a házát: a szikla az Atya. Ez sem egyensúly, hanem szélsőséges! Jézus mindenhol 
a szélsőséges Hozzá tartozást várja el, akár az életem árán is! Beszédetek legyen: az igen igen, 
a nem nem! Nincsen alku, sem egyensúlyra való törekvés, lavírozás, bölcselkedés, Valóság van! 
Azt mondja, hogy legyetek okosak és óvatosak. Ne legyetek úgy bölcsek, ahogyan a világ várja 
tőletek, hogy a lehető legkisebb kárral jöjjek ki egy helyzetből vagy a legnagyobb nyereséget 
szűrjem le az adott helyzetből. Ha Jézus értelmével vizsgáljuk, nála a bölcseség csak azt jelenti, 
hogy minél közelebb kerülök Hozzá. Akkor vagy bölcs ember, ha a legszélsőségesebben 
fogadod be Jézust és teszel róla tanúságot!  
 

Dicsőség – folyt. 

 
János12.23. Jézus pedig válaszolva nekik ezt mondta: eljött az óra, hogy megdicsőüljön az 
Emberfia. – Hogy beteljesítse az Isten akaratát, a küldetését. Természetesen nem történhet 
olyan, hogy ne teljesítené. Jézus ismerte az órát, amikor elindul a végkifejlet felé. Amit Jézus 
megdicsőülésnek hív, a vallásban engesztelő áldozatnak, kínszenvedésnek, halálnak és 
feltámadásnak mondják. Ha ugyanis megdicsőülésnek hívják, kellene-e akkora hangsúlyt 
fektetni a keresztre feszítésre? Így nem a bűntudat hatalmasodna el a híveken, hanem, hogy 
Jézus ezt is vállalta és beteljesítette. Tehát nem a keresztre feszítés Jézus életének legdöntőbb 
eseménye. 
János12.24. Ámen, Ámen mondom néktek: ha a gabonamag a földbe nem hull és meg nem 
hal, egyedül maga marad, ha pedig meghal, sok termést hoz. – A mag Jézus Igéje, a testet 
öltött Ige. A tanítványok lelkében hullott jó talajra. A mag egy olyan életet hordoz, ami akkor 
indul el, amikor a régi meghal. Ez már nem a régi, hanem az új. Az olyan emberben, aki az Igét 
befogadja, az Új Élet indul el. Az Új Élet bölcsője úgy, hogy maga a bölcső elhal. Jézus látszatra 
meghal, mert teste meghal, de az Új Élet belőle kezdődik. A tanítványokban indul el az Örök 
Élet, a szellemi élet. Jézus nem hal meg, mert ő maga az Élet! A gabona ha nem hull földbe, 
maga marad: ezen nem szomorkodni kell, hanem arra vonatkozik a kijelentés, hogy ez 
mindenkinek személyes feladata. Az embernek a saját szívében hal meg a régi ember és 
születik az új: ez az újjászületés kegyelme. Ha meghal, sok termést hoz. 
Mit akar ezzel Jézus közölni? Megmagyarázza az áldozathozatalt: a kereszthalál szükségszerű 
következménye volt Jézus földi életének. Ha ez így van, akkor nem az Atya áldozta fel 
engesztelésül az emberiség bűneiért. Ettől függetlenül a vallási és világi vezetők ölték meg 
Jézust: a főpap, a főtanács és Pilátus. 
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János12.28. Atyám, dicsőítsd meg a nevedet! És jött egy hang az égből: meg is dicsőítettem, és 
újra meg fogom dicsőíteni. – Számunkra az Atya neve Jézus. Én és az Atya egy vagyunk! Erre 
vonatkozik. Mi a Szentháromságot személynek gondoljuk. Minden személy 
személyiségjegyekkel rendelkezik. A szellemeknek nincsen. Nekik szellemiségük van. A 
személyiséget kezdettől fogva készíti nekünk Isten, ezért kell szeretnem, ahogyan az Angyal 
Lilinek mondja. 
 
János12.27. Most az én lelkem megrendült, mit is mondjak? Atyám, ments meg ettől az órától! 
De hát azért jöttem ebbe az órába, - Mit jelent, hogy megdicsőítettem és újra meg fogom 
dicsőíteni?  A megelőző versben ezt mondja: megrendült a lelkem. Ki az ő lelke? A Szentlélek! 
Képes-e megrendülni? Nem! Ezt nem mondhatta Jézus! Az evangélista látta benne az embert. 
Abból indulhatott ki, hogy félrevonult, és azt hihette, hogy elrejtőzött. Az utolsó vacsorán 
mondta: vágyva vágytam erre, hogy elköltsem veletek ezt a vacsorát. Az evangéliumok 
egészéből ismerünk rá Jézus tanítására. Minden mondatában gyökerében ugyanazt mondja: 
én vagyok a Messiás, az Isten Fia, ismerjetek föl! Azonban van néhány olyan mondat, ami 
valahogyan kilóg a sorból, nincsen sem előzménye, sem következménye. Található-e még egy 
olyan hely, egy utalás Jézus megrendülésére az Evangéliumokban? Jézus nem hezitál sehol! Ez 
az egész tanításával ellentétes! Ha egyszer lépten-nyomon hangoztatja, hogy ne félj, hogyan 
szállhatna inába a bátorsága?! Ha ő megrendülne, hogyan kérhetne ő hitet?! Ezek szerint a 
vérrel verejtékezés is ilyen: egyrészt megbeszéltük, hogy nem vért verítékezett, hanem 
verítéke, mint megannyi vércsepp, hullott le, másrészt pedig nem félt, mert félelmében 
juthatott volna ilyen állapotba. Aki fél, meg tud-e bocsájtani hóhérainak? Mondhatta volna-e, 
hogy még ma velem leszel a paradicsomban? A félelem szellemi tulajdonság, a szenvedés 
pedig testi. Természetesen szenvedett Jézus testében, mert kínozták.  
 
János12.43. Mert inkább szerették az emberek dicsőségét (dicséretét), mint az Isten 
dicsőségét (dicséretét). – Mondhatjuk-e Izrael akkori vezetőire, hogy nem szerették Isten 
dicsőségét? A farizeusok a látásmódjuk szerinti Istennek voltak odaadottak. Éppen a 
látásmódjuk miatt akarták Istenből kicsikarni azt, hogy elküldje a Messiást, ezért tartatták be 
az összes parancsot a néppel. Téves istenképük volt, nem ismerték föl Jézusban az Istent. Azért 
nem követték Jézust, mert nem hittek benne annak ellenére, hogy tetteivel igazolta a 
tanítását, és féltették a hatalmukat és a nemzetüket. 
 
János13.31. Amikor pedig kiment, ezt mondta Jézus: most dicsőült meg az Emberfia, az Isten is 
megdicsőült benne, 
János13.32. ha az Isten megdicsőült benne, az Isten is megdicsőíti Őt majd önmagában és 
mindjárt megdicsőíti Őt. – Annyit mond az evangélista, hogy Jézus az Isten! Ezt hangsúlyozza a 
négyszer szereplő dicsőség szó. Ha nem is ezeket mondta szóról szóra Jézus, miért kerültek 
bele az Evangéliumba? Nem csak egy forrás volt, bemásolták a széljegyzetet, a másoló így tett 
hozzá, az evangélista is mást írt stb. Azért kerültek bele ezek a szavak az Evangéliumba, mert 
embernek látták Jézust!  
 
János14.13. és bármit kértek az én nevemben, azt megteszem, hogy megdicsőüljön az Atya a 
Fiúban, - Hogyan dicsőül meg az Atya ebben? Ezáltal tud megnyilvánulni az ő istensége. Így 
nyilvánul meg, válik láthatóvá az Atya a Fiúban. 
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János15.8. Ebben dicsőül meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és így lesztek nekem 
tanítványaim. – Az Atya a szőlőműves, Jézus a szőlőtő. Ebben valósul meg, válik láthatóvá az 
Atya. Hogyan igazolja magát az Atya, hogy érdemes benne hinni? Úgy, hogy sok gyümölcsöt 
hozunk. Mik ezek a gyümölcsök? A tanítvány lelkülete és tettei. Mi magunk vagyunk a 
gyümölcsök. A gyümölcs a személynek az a lelkülete, ami befogadta a tanítást. A szeretetünk is 
gyümölcs! Hogy tanítványok vagyunk! A szolgálatunk lelkülete, az odaadottságunk, a benső 
békénk, a hitünk! Mindebből a cselekedeteink fakadnak! A lelkület egy a cselekedettel. 
Nincsen cselekedet lelkület nélkül és ha a lelkületből nem fakadnak tettek, semmit nem ér, 
torz. Nincsen szolgáló és ráfigyelő szeretet, csak szeretet van! 
 
János17.1. Ezeket szólta Jézus és felemelte tekintetét az égbe (és) ezt mondta: Atyám eljött az 
óra: dicsőítsd meg a Fiadat, hogy a Fiú dicsőítsen téged, - Aki ilyen szinten éli meg az Atya 
dicsőségét, félhet-e? 
 
János17.5. és most dicsőíts meg engem Te, Atyám magadnál azzal a dicsőséggel, amely nekem 
megvolt Te nálad (melletted), mielőtt a világ volt (lett volna). – Jézus dicsősége, vagyis 
istensége már a világ teremtése előtt megvolt, tehát ő az Isten!   
 
A végkövetkeztetés: az Atya dicsősége Jézus, és Jézus dicsősége az Atya! Teljesen természetes 
tehát, hogy emberektől nem veszek dicsőséget! 
 
Befejeztük a dicsőség elemzését, amíg jobbat, dicsőbbet nem látunk!!! 
 
HF: Jn 5,41-42-t átnézni, itt folytatjuk. 
 

2013. IX. 24., K 
 
Jakob Lorber: elsősorban médium volt és nem tanítvány! 
Feri bácsi tanítvány volt, akinek a feladata volt a médiumítás! 
 

Hogyan lesz a rosszból jó? – folyt. 

 
Te hívtad létre a rosszat és a jót – ellentétben áll-e a másik mondattal: de a JÓ általad lesz? A 
kisbetűs jó és rossz a bennem, a szemléletemben meglévő tartalom, amit én alakítok. Én 
alakítom a gondolkodásomban jelenlévő rosszat és a jót. Viszont a nagybetűs JÓ az egyedüli 
JÓ, az Isten, ahogyan Jézus mondja! Ennek a JÓnak én vagyok a keze, a lába, a szája, a szíve a 
Földön. 
Az Angyal pedig nagy hangsúlyt fektet a tanítványságra. A tanítvány el tudja választani a jót a 
rossztól. A második mondat erről szól. 
 
167. o.: Hogyan igaz: a rossz a „több”, de bölcsője az örömnek? A rosszat az önzetlen tett által 
alakítjuk jóvá. Hogyan lehet a gyümölcsfa termését összhangba hozni a rossz a „több” 
gondolatával? Minek a többlete a rossz? A jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa rossz 
gyümölcsöt terem. Minek a többlete a rossz? A gondolkodásunknak! A gyümölcs a fa többlete. 
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A rossz az ember többlete, az ember természetének többlete! Ezért az ember a nagy átalakító, 
mert csak ő tudja szülni a rosszat és a jót! Mivel az ember szüli a rosszat, az ember gyümölcse 
lesz a rossz. 
Mi a hídszerep? Összekötni a két partot. Összekötni az anyagi oldalt a szellemi oldallal. Hogyan 
lehet ezt megtenni? 
Alakítsuk át a gondolkodásunkat! Miért tegyük ezt meg? Csak így tudjuk Jézust megismerni! 
Hogy megfeleljünk egy még nagyobb feladatnak! Ha átalakítjuk a gondolkodásunkat, 
megtesszük, amit Jézus mondott, hogy rálásson az ember az igazi feladatára!  Ha már 
felismertük Jézust, hogy Ő az Isten, akkor jön a következő feladat, hogy kezdjük el megismerni 
Istent!  A következő lépés pedig, hogy érjek el a feladatomhoz! Ezt még nem tudta Jézus 
elmondani a zsidóknak abban az időben. 
 
Hogyan lehet azt mondani, hogy van rossz, mikor nincs is valójában? Valójában nincsen, csak 
mi látjuk annak, hogy van! Gyökerét tekintve nincsen rossz, csak rossz látás van! Rosszul csak 
látni lehet! 
 
Például nem rossz a halál. Régen rossznak láttuk, ma már tudjuk, hogy nagyon is jó!  
 
Az a feladatom, hogy a szellemi természetű anyagvilágot visszavezessem a szellemvilágba!!! 
 
Ennek a feladatnak a módszere az átalakítás. 
 
Mi az öröm? Nem mi, hanem Ki az öröm? Az Isten! Mire utal az Angyal, hogy a leggonoszabb 
állat az ember? Mert bölcsője az örök örömnek: tehát benne lakik a legnagyobb JÓ, ezért ő 
mehet a leginkább félre!!! A két végletet fogalmazza meg az Angyal. Ki az Örök Öröm? Az 
Isten. Az ember bölcsője az Istent látásnak, az Istenben levésnek. Az állat önző. Az ember 
olyan állat, amit átjár a tudat. Ezért ha a vérengzés ösztönét a tudat járja át, ennél rosszabb 
nincsen! Ez az önzés csúcsa! A testiséget a gonoszságára használja fel! 
 
167. o.: az Új Jeruzsálem a Jelenések könyvében jelenik meg. Az Új Eget és Új Földet jelképezi. 
A Béke Városa lesz az Új Jeruzsálem. 
Nincs rossz, csak fel nem ismert feladat = Nincs rossz, csak fel nem ismert jó. Itt a jó a feladat. 
A JÓ az Isten! A fel nem ismert jó a fel nem ismert Isten! Az embernek az Isten a feladata! 
Aki nem ismeri fel a feladatát, mert nem akarja felismerni, bűnben él. Ez a Szent Szellem elleni 
bűn. Állapotszerűen bűnben él. Végül a Szent Szellem elleni bűnben él. Ezért pusztítja el őt ez 
a bűn. 
 
168.o.: átbeszéltük. 
 
170.o.: A rossz feladata megpróbálni: Jézus azt mondja: Simon, Simon, a sátán kikért titeket, 
hogy megrostáljon, mint a pelyvát. Én azonban imádkoztam érted, hogy miután megtértél, 
megerősítsd testvéreidet. 
Másik fontos tartalom: ne vígy minket a kísértésbe! Tehát az Úr vihet kísértésbe, mert a 
rossznak is van helye a gondolkodásunkban. Azért is van rossz, hogy növekedjék a hitem. A 
hitben való növekedés feltétele a kísértés! Ezért a kísértést eddig rossznak láttuk, de most már 
jónak! A bűn az Isten ajándéka! Minden az Isten ajándéka! 
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2013. IX. 26., CS 
 
Megszületett János honlapja: ugylegyen.wix.com/amen. 
 
A bűnről: hogy attól féljetek, mert az vetheti a kárhozatra a lelketeket. A bűntől való óvást 
Jézus az Evangélium elején mondja, a végére a tanítványoknak már azt mondja, hogy szabadok 
vagytok, mert nem vagytok rabszolgák. Ez úgy érinti az embert, hogy tanítvány vagy nem 
tanítvány. Átfogalmazva a kérdést: van-e mitől félnie a tanítványnak? Sőt, Jézus azt mondja: 
ne féljetek! A hívő még megfordulhat, eltántorodhat Istentől, és még a tanítvány is! 
Az Angyalkönyvben megkérdezi Lili az Angyalt, hogy mi a legnagyobb különbség kettejük 
között. Az Angyal válasza: a biztonság. Akkor a II. világháború tombolt odakünn. Most, bár 
nem látjuk a külső háborút, de mégis ugyanaz van kint, mint akkor. 
Minket nem üldöznek, de az erőszak jelen van a Földön. Erre mondja Jézus, hogy ne a testetek 
halálától féljetek! Attól féljetek, aki a lelketeket a kárhozatba juttatja, tehát a bűntől. A bűn 
meg maga a sátán. A Föld a kísértések helye. A nem megtért ember bűnben él, tehát 
félelemben él. A félelemből a tanítványsággal lehet kilépni. Jézus nem mondja a 
tanítványainak sem, hogy már nem kell félnetek. A tanítványok pedig nem voltak annyira 
tiszták, hogy értsék az Igét. Ugyanis ahol csak lehet, félreértették Jézus tanítását, sőt, van, ahol 
félremagyarázták vagy nem alkalmazták (ld. Ananiás és Szafira esetét). Isten sem tudja annyira 
tisztává tenni az embert a Földön, hogy ne érje kísértés. Az ördög úgy fel tudja fűteni a 
tanítvány fantáziáját is, hogy rettentően fél. Én magam sem tudom, hogy hol a legérzékenyebb 
pontom, ahol az ördög meg tud szólítani. Igenis mellé tudunk nyúlni. Ha nem tudnánk 
mellényúlni, nem lenne fejlődés. Ne becsüljük alá a kísértőt! A Föld az ördög birodalma. Ha 
nem tapasztalok félelmet, lehet, hogy az előző életemben állt elő ez a helyzet vagy a 
következőben. Lehet, hogy nem tartozik a mostani feladatomhoz. 
Isten nem óv meg a kísértéstől. Így tudom megismerni önmagamat, hogy miben vagyok 
tökéletlen és így erősödik a hitem! Biztonságban az Isten közvetlen látásában élheti meg 
magát szellemi lény. 
Aki Isten felé megy, vigyázzon, hogy el ne essék. Ha elesik, Isten föl tudja segíteni. De Isten 
nem akarja megóvni az eleséstől és nem is óvja meg! 
 
Szüksége volt-e Jézusnak Máriára? Nem neki, nekünk volt szükségünk erre, hogy emberi 
testben jelenhessék meg. 
 

János evangéliuma (5, 40-45) 

 
János5.40. és ti nem akartok hozzám jönni, hogy életet kapjatok (nyerjetek). 
János5.41. Dicsőséget emberektől nem veszek, 
János5.42. de megismertelek benneteket, hogy Isten szeretete nincs meg bennetek. 
 
Mi következik abból, hogy nincsen meg Isten szeretete a farizeusokban? Az ördög lakik 
bennük, ha Isten nem tud. Nem láthatják meg Isten valóságát, nem fogadják be Jézust. Ők úgy 
gondolták, hogy szeretik Istent, mert betartották a törvényeket. Az Írás az Ószövetség egésze: 
Mózes és a próféták. 
Ha akkoriban a törvény betartását gondolták szeretetnek, ma mit gondolunk? Ma: jóakarat a 
szeretet. Nem az a jó, amit én gondolok, nem is az, amit a másik akar, hanem, amit Jézus akar. 
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Jézus akarata pedig, ami az Atya akarata, az Evangéliumokban található meg. Minek alapján 
állítja Jézus, hogy nincsen meg a farizeusokban Isten szeretete? A lelkükbe látott és látta a 
tetteiket! Embernek látták Őt. 
Jézust hihették prófétának, azonban olyan elemek vannak a tanításában, amit nem mondhat 
egy próféta! Pl. aki hisz bennem, vagy én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Ilyet egy 
normális ember nem mond. Ha tehát Jézus normális, nem ember! Nem voltak rá nyitottak és 
azt mondták rá, hogy Istenné teszi magát. A próféták betartják a parancsokat, Jézus pedig 
saját maga értelmezi! 
 
Az Írás ismeretéből nem következik szükségszerűen az Isten szeretete. Az Írás nem vezet el 
Jézushoz. A Hang ezt úgy mondja: a Bibliában minden benne van és az ellenkezője is; a 
Bibliából soha nem ismersz rám. Az embernek nem hitvalláshoz kell tartoznia, hanem 
Jézushoz. 
 
János5.43. Én az Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem, majd ha más a maga 
nevében jön, azt befogadjátok. – Kire gondol jézus? Külső megszabadítóra. Önjelölt Messiásra. 
 
János5.44. Hogyan hihetnétek ti, (mimódon volnátok képesek hinni), kik egymástól vesztek 
dicsőséget és azt a dicsőséget, amely az egy(etlen) Istentől van, nem keresitek ? – Károlinál a 
dicséret szó szerepel. Hogyan vesznek egymástól dicsőséget? Egymást dicsérik, hízelegnek 
egymásnak. Vagy ahogyan a farizeusok látványosan böjtöltek, hogy lássák őket. Ha nagynak 
mondanak valakit, akkor dicsérik egymást. Milyen dicsőség van az Istentől? Magát Istent kell 
keresni: keressétek Isten Országát, a többit mind megkapjátok. Az Isten meg akarja dicsőíteni 
az embert. Hogyan? Úgy, hogy élni akar bennünk. Újjá akar minket szülni. 
 
János5.45. Nehogy azt gondoljátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál, megvan 
nektek a vádolótok, Mózes, akiben ti reménykedtek (reménységeteket vetettétek), - 
provokálja őket, szembesíti őket, de ők nem akarnak szembenézni önmagukkal. Ezzel szereti 
őket! A szeretet szembesít. Mi ezt nem tehetjük, mert nem vagyunk lélekbelátók és nem 
vagyunk tisztában még önmagunkkal sem, nemhogy a másik emberrel. Ezért nem dolgunk 
senkit sem szembesíteni. Nem tudjuk, ki mit hozott magával, hogyan működött együtt a 
kegyelemmel és milyen hatások érték a Földön. 
 

2013. X. 1., K 
 

A szó – folyt. 

 
Lk8,11: a magvető magyarázata. Hol kerül elő a mag az Evangéliumokban? A búzamag 
mindenhol az Ige hasonlata. Egy helyen a mustármaghoz hasonlítja a hitet! A mag az Isten 
Királyságát, az Igét, Jézust jelenti. 
 
Hasonlítsuk össze a búzamag és az Ige párhuzamait! 
 

Milyen a ... mag Ige 
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élet biológiai szellemi 

kibontakozás lehetősége földben ember szívében 

körülmény jó talaj, víz, nap Jóra való nyitottság 

el kell halnia mint mag, elhal, kicsírázik testileg elhal, 
szellemiségében él tovább 

felépítés héj és belső rész felszín és mély 

mélység föld ember szíve 

a mélységben kibontakozás lehetősége ami az Igéből születik 

 
Jézusnak a teste és a vére is Ige volt! Jézusnak meghalt a teste. Ekkor tehát az Ige mint test is 
meghalt. Más a tanítás, miután a tanító elment. A Hanggal is ez történt. Amíg Jézus a Földön 
járt, addig nem talált úgy befogadásra, mint miután elment. A tanítványok Pünkösdkor 
merítkeztek be az Isten Szellemébe. Megtörténik, amit Bemerítő János megígért: én vízbe 
merítek, de utánam jön az, aki a Szent Szellem tüzébe fog bemeríteni. Enélkül nem jutnak 
látásra a tanítványok, tehát nem válik meggyőződésükké a tanítás. Számtalan életet kellett 
leélnünk megtapasztalásokban ahhoz, hogy egyszer végre hitre jussunk! Az Igének testileg 
meg kell halnia ahhoz, hogy szellemiségében tovább élhessen.  
 

Felszín és mély 

János kigyűjtötte a Hangból a felszínre és a mélyre vonatkozó tanításokat. 
 
Az anyag felszín: a szellemnek a felszíne, a valóságnak a felszíne. Az Angyal azt mondja, hogy 
olyan az élet odaát, hogy az itteni legboldogabb pillanatainkat halálnak éljük meg odaát! 
 
Aki nem akar magára maradni a gondjaival, az merüljön a mélységekbe. Hogy milyen vagy, az a 
felszín. Hogy kié vagy, az a mélység. 
 
A felszín káprázat, Én a mélységben vagyok megtalálható. A felszínen lévők bizony mulandó 
tartalmak. A mulandó világ tartozékai. Az ember teremtő. Tud-e örök értéket teremteni? Ami 
örök, az van, Aki van! Nem kell megteremteni. Az ember gazdálkodik az örök értékekkel. Ha 
használom az örök értékeket, akkor bizony teremtek. 
 
Mi születik az Igéből? Szeretet, hit, megbocsájtás. 
 
A tanfolyamok csak felszíni simogatást adnak: tanfolyamokra tanulni járnak az emberek. 
Honnan tudjuk, hogy nem az Ige a tantárgy? Ahol valóban Jézust tanulják, ott nem kérnek 
pénzt. Milyen lelkülettel mennek oda, ahol Jézus a tantárgy? Tanítványi lelkülettel. Ingyen 
kaptátok, ingyen is adjátok! 
 
A mélyben vagyunk egyet, a felszínen más nyelvet beszélünk: mert Jézus csak a mélyben van 
jelen. Odatranszformálódni a te életszemléletedhez: megértelek, de nem helyeslem a 
gondolkodásodat. 
 
A felszínnek is megvan a szerepe, tehát nem rossz! Meg kell tapasztalni, mert csak a felszínen 
keresztül juthatunk a mélybe. A mulandón keresztül vezet az út az örök értékek felé. 
Nélkülözhetetlen a felszín megtapasztalása. Ami érdekes, az valójában nem segít Jézus 
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megértésében. Gyökérből való kiindulás: belülről kifelé indulunk, mindent Jézus szavaival 
támasztunk alá, a lényegből akarunk kiindulni és nem fordítva. Ez a lényeglátás. Mi a lényeg? 
Nem mi, hanem Ki! Jézus! 
 
Minden kapcsolatod egyedi. Istennel a mélyben tudunk kapcsolatot teremteni, nem a 
felszínen, mert a mélyben van az igazi valónk. 
 
Növekedés: a tanítvány feladata, hogy belenövekedjék Istenbe! Ez nem szerepel a Hangban 
egyáltalán. A növekedés maga is elég ritkán fordul elő benne. 
 
Angyalkönyv: a növekedés még nem mozgás. A mozgás az önkéntes tett, ez egy lelkület. Az Ég 
tibennetek van: Isten Országa bennetek van!  
 
A félelem a hit magja: abból nő ki.  Az ember természetét a félelem, aggodalom, 
bizonytalanság jellemzi. A hitnek van egy belső képessége, a növekedés. 
 
Hang: a gyógyulás ritkán segíti elő a Jézus által megkívánt szeretetben való növekedést. A 
felszínen gyógyul, pedig a lelkében beteg. A lelki gyógyulás már eredményez növekedést!  A 
növekedés eredménye, hogy a Jézus által megkívánt szeretetben fog növekedni.  
 
Te túlságosan meg vagy kötözve egyházad eszközeivel: mi lényegét tekintve a 
megkötözöttség? Látásmód. A látásmódja akadálya a benső növekedésnek. Egyetlen 
megkötözöttség jó: az Istennel való megkötözöttség. A többinek a lényege: az ember nem 
szabad, tehát rab. A saját látásmódjának rabja. Aki Istennel kötözi meg magát, szabaddá válik! 
A szabadsággal lesz megkötözve. 
 
Nem a nehézségeid csökkennek, a lelkierőd növekszik. Akkor kezd csírázni a mag, ha 
megvannak a megfelelő feltételek. Aki a körülményei jobbra fordulását várja, az a felszínben 
gondolkodik. Az ember hite is akkor növekszik, ha kísértések érik az embert. A nehézségek 
hatására növekedhetünk a lelkierőben. 
 
Nincsen megállás a fejlődésben. A mag sem áll le, hanem folyton fejlődik. Fejlődni csak 
Istenben lehet. A fejlődésben nincsen megállás. Ezért nélkülözhetetlenül fontos az 
állapotszerű tanulás, a tanítványság. 
 
A lelki fejlődés valójában a szeretetben, a Jézus által megkívánt szeretetben való növekedést 
jelenti. 
 
A szeretetben való növekedés tesz szentté benneteket. Szent = Istenhez tartozó, Istennek 
odaadott. 
 

2013. X. 3., CS 
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János evangéliuma (5,44-6,11) 

 
János5.44. Hogyan hihetnétek ti, (mimódon volnátok képesek hinni), kik egymástól vesztek 
dicsőséget és azt a dicsőséget, amely az egy(etlen) Istentől van, nem keresitek? – aki a 
világban kicsi, az Isten Királyságában nagy. Aki kicsi a világi értékrendben, nagy a 
tanítványságban: az ilyen kicsi, kiszolgáltatott és üldözni fogják. Miben nagy a tanítvány? 
Istenre való nyitottságban, tanulékonyságban, Istenben való fejlődésben, növekedésben. Nagy 
a szabadságban, a benső szabadság megélésében! Az Istent szeretésben! A világ nem érti a 
tanítványokat, mert nem törekszenek jó helyzetbe, pozícióba, nem gyűlölködnek. Még Mózes 
törvényébe is belekerült, hogy szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Isten nélkül 
nincsen örök értéke az embernek. Értékeket tud teremteni, mulandó értékeket. A látásmódja 
önmagára korlátozódik. Szükséges, hogy az ember először önmagát lássa értéknek, mert innen 
tud eljutni addig, amíg az Istent látja értéknek. Ugyanezt mondhatjuk a boldogságról, a benső 
békéről, a szabadságról és minden más szellemi tartalomról is. 
Mi az egyetlen Igaz Istentől való dicsőség? Jézus ez a dicsőség végső soron és az Ő Igéje! Ő az a 
dicsőség, Aki Istentől van, és Akit az embernek keresnie kell. 
 
János5.45. Nehogy azt gondoljátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál, megvan 
nektek a vádolótok, Mózes, akiben ti reménykedtek (reménységeteket vetettétek), - Hogyan 
vádol Mózes? Valószínűleg az utolsó ítéletnél fogja őket vádolni. Sem a valóságos, sem a 
Mózes által bemutatott Istennek nem felelnek meg, pedig Mózesre hivatkoznak egyfolytában. 
Az ítélet és a vád egymás közeli rokona. Márknál az szerepel, hogy Dél királynője meg a ninivei 
férfiak fogják megítélni a farizeusokat, mert nem hittek, mikor amazok sokkal kisebb jóért is 
akkora erőfeszítéseket tettek.  
 
Máté12.27. Ha én Belzebub segítségével (által) űzöm (ha(í)tom) ki a démonokat, a ti fiaitok 
ki(nek a segítségé)vel űzik ki ? Ezért ők lesznek (ítélő)bíráitok, - tehát a farizeusok közül az 
ördögűzők is vádolni fogják őket.  
 
Máté12.41. A ninivei férfiak ítéletre támadnak föl e nemzedékkel együtt és elítélik azt, mert ők 
megváltoztak Jónás igehirdetésére és lám! több van itt Jónásnál. – Jónás mindent megtett, 
hogy ne kelljen Ninivébe mennie, de azután mégis elment oda. És lám, a szavára bűnbánatot 
tartottak a niniveiek. Jézus pedig messze hitelesebb Jónásnál és a farizeusoknak egy lépést 
nem kell tenniük, hogy hallgassák, mégsem térnek meg. 
 
Máté12.42. Dél királynője életre kel majd ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt és elítéli azt, 
mert eljött a föld másik oldaláról (szélső tájáról), hogy meghallgassa Salamon bölcsességét és 
lám! több van itt Salamonnál. 
 
A tett, amit ezek a ninivei férfiak és Dél Királynője véghezvitt, ez fogja őket vádolni, mert 
sokkal nagyobbat nem tettek meg a farizeusok. Ez a mulasztással vétkezés!!! A feladat 
elutasítása. 
 
Mikor Jézus arról beszél, hogy ő nem ítél, a hallgatóság a büntetést maga után vonó ítéletre 
gondol. A három fent említett részben pedig erkölcsi hovatartozásról szóló ítéletről van szó.  
Istenhez tartozónak gondolhatták-e magukat a farizeusok? Pontosan úgy, mint a templomba 
járó keresztények. Jézus idézi a farizeus imáját, meg azt is mondja, hogy mikor megölik a 
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tanítványokat, úgy fogják gondolni, hogy Istennek tesz szolgálatot. Mi ennek a lelki alapja? A 
hiszékenység. De ez kell, mert a hiszékenységből tud csak kinőni a hit. Mitől válik a 
hiszékenység hitté? A hitet igazolja a megtapasztalás, a hiszékenységet meg cáfolja. Ha valaki 
lelkileg kereső, az is hitre törekszik. Odaát kell megtérnie annak, aki hitre akar jutni.  
 
János5.46. mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem is, mert én rólam írt ő – hol írt 
Jézusról Mózes? János kigyűjtött néhányat: 1Móz 49,10; 5Móz 18,15; Iz 4,1; Iz 9,6-7; stb. 
Miért állítja Jézus, hogy ők még Mózesnek sem hisznek? Még Mózes törvényeit sem tartják be. 
Mk 7,9-13: Még Mózes törvényét is kijátsszák, hogy ne kelljen betartaniuk. Fölemésztik az 
özvegyek házát stb. Mk 12,26-27: a szadduceusok nem értik Mózes törvényét, mert nem 
fogják fel, hogy van élet a halál után. Lk 16,31: nem hisznek Mózesnek. Fontos: egyik helyen 
sem azt mondja Jézus, hogy az Isten törvényét nem tartják be, hanem, hogy Mózes tanítását, 
törvényét nem tartják be. Jn 7,19: Mózes adja a törvényt. Miért nem tartotta be senki Mózes 
törvényét? Senki nem ismerte az Istent. Azért nem tartották be Mózes törvényét, mert rosszul 
tanították. Nem hittek, hiszékenyek voltak. Az írástudók jól kitalálták, hogyan lehet az egyes 
törvényeket áthágni. Mivel így tanították a törvényt, senki nem tudta megtartani! Olyan 
lelkülettel tanították a törvényt, amivel leginkább is a saját zsebükre dolgoztak. 
 
A tanítványok is Pünkösdig úgy gondolkodtak, hogy Ábrahám az ő atyjuk és Mózes törvényeit 
kell betartaniuk. A megtévesztő volt az istenük, ő volt az egükben. Ezért mondhatta Jézus, 
mikor visszajöttek a kiküldetésből, amire ő saját lelkével felruházva küldte őket, hogy látta a 
sátánt, mint villám, úgy hullott le az égből – az ő egükből! Az ördög az Ó- és Újszövetséget 
egyaránt fel tudja használni megtévesztésre. Minden vallás kitalálja a maga istenét.  
 
Mikor Jézus a félelemről beszél, a halálfélelemre gondol. Jairus esetében is arról van szó, hogy 
ne féljen a lánya halálától, hanem higgyen. Tehát azt mondja, hogy nincsen halál! Ebben a 
vonatkozásban arról van szó, hogy ne féljenek olyantól, ami nincsen. Ne attól féljetek, aki a 
testet megöli, hanem attól, aki a lelket! 
 
János5.47. ha pedig az ő írásainak nem hisztek, hogyan fogtok az én beszédeimnek hinni? 
 
A kenyérszaporítás története 
 
János6.1. Ezek után elment Jézus Galilea tengerének, a Tibériás tavának túlsó partjára, 
János6.2. nagy (nép)tömeg követte Őt, mivelhogy látták a csodajeleket, amelyeket a 
betegeken tett. 
János6.3. Fölment pedig Jézus a hegyre és ott leült tanítványaival együtt, 
János6.4. közel volt pedig a húsvét (pászka), a zsidók ünnepe. 
János6.5. Amikor tehát felemelte Jézus a szemeit, és meglátta, hogy nagy (nép)tömeg jön 
hozzá, így szólt Fülöphöz: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek egyenek ? 
János6.6. (ezt) azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő (maga) tudta, mit szándékozott 
tenni, 
János6.7. válaszolt neki Fülöp: kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindegyiknek 
jusson egy-két falat, 
János6.8. tanítványai közül egy, András, a Simon Péter testvére, ezt mondta neki: 
János6.9. van itt egy kisfiú akinek öt árpakenyere és két halacskája van, de mi az ennyinek? 
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János6.10. de Jézus (ezt) mondta: ültessétek le az embereket! Sok fű volt azon a helyen, 
letelepedtek tehát a férfiak, számszerint mintegy ötezren. 
 
Mi történik? Miért kérdezi meg Jézus Fülöpöt, hogy hogyan etessék meg az embereket?  Hogy 
ők adjanak nekik enni. Volt-e benne elvárás a tanítványaival kapcsolatban? Hatalmat adott a 
tanítványainak, megtapasztaltak valamit abból, hogy mit jelent Jézushoz, az Istenhez tartozni. 
Megtapasztalták, milyen hatalmat adott nekik. Ha halottat tudtak támasztani, leprást tudtak 
gyógyítani, hát kenyeret ne tudtak volna teremteni? Ők megtapasztalták ezeket és mégsem 
hittek. Ők még az ördög-istenben gondolkodtak. Erről nem tehettek, ezért nem is kérte tőlük 
számon Jézus. Viszont azt, hogy nem hittek Jézusban, Ő lépten-nyomon számon kérte tőlük. 
Nem azzal kell foglalkoznunk, hogy kérges a szívünk, hanem Jézussal és majd ő lebontja ezt a 
kérget. Itt: próbára teszi a hitüket, mert képesnek látja őket arra, hogy megtegyék ezt. 200 
dénár: egy munkás 200 napi órabére. Egy évi nyugdíj lehetne. Mai áron kb. 400 000 Ft-ba 
kerülne ez nekik, hogy mindenkinek jusson egy-két falat. 
 
János6.11. Kezébe vette hát Jézus a kenyereket és hálát adott, szétosztotta a letelepülteknek, 
hasonlóképpen osztott a halakból is, amennyit akartak. – Itt az szerepel, hogy hálát adott, 
máshol úgy mondja az Evangélium, hogy megáldotta. Áldás: legyen veled az Isten, vagy veled 
van az Isten, ezt jelenti. Jánosban fölmerült, hogy a hálát adott és megáldotta kifejezést úgy 
használták az Evangélium lejegyzői, ahogyan éppen megélték. Fölcserélhetőnek látták a kettőt.  
 

2013. X. 8., K 
 

A szó – folyt. 

 
Múlt kedden: Lk 8,11 volt. A mag az Isten szava, Isten Igéje. 
 
Minden vég és kezdet között ott az örökkévalóság! A magnak is el kell halnia, hogy a csíra 
szárba szökkenjen. Mikor az ember elhagyja a testét, az örökkévalóságba jut a szelleme és 
onnan születik le újra, hogy a feladatát ellássa. 
 
Odaát meglátjuk azt, akinek, akire minket teremtett Isten, mikor megalkotott, a létbe 
helyezett. Hogy ragyogni fogunk, mert az Isten világossága fog bennünk ragyogni!!! Ezt Jézus 
mondja: ti vagytok a világ világossága! Csak ezt nem látja senki, csak aki lélekbe lát. Ha Jézus az 
Ő dicsőségének ragyogásában vesz bennem lakást, akkor átvilágít engem! 
 
Lukács9.26. mert aki szégyell engem, vagy az én szavaimat (Igéimet), azt az Emberfia is 
szégyellni fogja, amikor majd eljön a maga és az Atya és a szent angyalok dicsőségében. – A 
szégyell ige furcsa itt. Mit jelentett ez Jézus korában? Aki Messiásnak mondta, azt kizárták a 
zsinagógából. Vagy: Mária és a rokonok haza akarták vinni, mert megháborodott. A 
születésétől fogva vak ember példája: a szülők nem merték elmondani, hogy Jézus gyógyította 
meg a fiukat, nehogy baj érje őket. A rokonok féltek attól, hogy meghurcolják őket is Jézus 
miatt, Ő pedig megmondja nekik: semmi közöm hozzátok. Szégyenben marad a család, mert 
aki ilyeneket tanít, önmaga kárára van. A vakon született esetében a szülők szégyellték Jézust, 
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a fiuk pedig fölvállalta. Erről van szó, mikor Jézus azt mondja, hogy halálra adja apa a fiát, hogy 
kardot hozni jöttem a Földre. 
Másik eset: a testvérei föl akarnak menni Jeruzsálembe és Jézust is hívják, hogy tarson velük, 
annak ellenére, hogy tudhatták: a farizeusok halálra keresik. Szégyellték a valódi Jézust. 
 
Hogyan fest ma Jézus szégyellése? Végső soron azt szégyellem, akiben hiszek. Mi a különbség 
aközött, hogy nem szórok gyöngyöt a disznók elé és aközött, hogy szégyellem? Akkor 
szégyellem Jézust, ha magamat féltem attól, hogy a Beléje vetett hitem miatt kicsúfolnak, 
gúnyolnak, lenéznek, bántanak, lebecsülnek. Ne szórj gyöngyöt a disznók elé = ne kínáld föl 
annak a tanítást, aki nem fogadja be azt. 
 
Mi az osztályrésze annak, aki megvallja hitét Jézusban? Bolondnak nézik, politikai hozadéka is 
van, beskatulyázzák valamelyik párt mellé a gondolkodása alapján, vallásosnak nézik az illetőt. 
Még azt sem tudják, nem érdekli a világot, hogy mi a különbség Jézus és a vallás között. Mi az 
alapja annak, hogy fölmerülhet, hogy valaki szégyelli Jézust? A félelem. Van-e súlya Jézus 
szavainak? Igen. Van-e értelme? Van értelme! Csak Jézus szava alapján lehet értelmesen 
magyarázni a világot.  
 
Lukács20.17. Ő pedig rájuk tekintett (végignézett rajtuk) és ezt mondta: mi tehát ez, ami meg 
van írva: a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett? 
Lukács20.18. mindenki, aki ráesik erre a kőre, összezúzza magát, akire pedig az esik rá, 
agyonzúzza. – Ki az, aki összezúzódik? Más tanítás! A farizeusok tanítása! Honnan lehet tudni, 
hogy Jézus tanítása a Valóság? A tanításban rejlik a válasz! Az a tanítás igaz, amelyik a 
legemberibb, ezt pedig a lelkiismeret mondja meg. A Lelkiismeret maga az Isten! Nem lehet 
becsapni! Ő dönti el, hogy melyik a valódi tanítás! Senki nem tömheti be azt a belső forrást, 
Aki élteti. Ez a belső értékrend igazolja magát. Mert Isten az erkölcsi értékrendjét a szívünkbe 
ültette, és el lehet dönteni, hogy melyik a valódi tanítás, csak ehhez nagyon, de nagyon mély, 
őszinte és tiszta gondolkodás és magunkba nézés szükséges. 
 

2013. X. 15., K 
 
Megváltoztatjuk a következő részt az örömünnepen: halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel 
valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ez a megfogalmazás Pálnál található.  
 
Hirdetjük-e Jézus tanítását? Mk 16,15: és ezt mondta nekik: menjetek el mind az egész világra, 
hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, - Mit értett Jézus ezalatt? Tanúságot 
kellett tenniük a tanítványoknak. Ezzel egyúttal hirdették Őt és az Örömhírét. Azonos-e a 
tanúságtétel a hirdetéssel? Igen. Tehát mi tanúságot teszünk az evangéliumról. Kinek? Akinek 
szeme van a látásra és füle van a hallásra, aki nyitott rá. 
 
János hozott egy könyvajánlót: Michael A. Singer: Felszabadított lélek. A világ válaszol a 
kérdésre, hogy mekkora súllyal látja Jézust. Miről szól a könyvismertető alapján a könyv? A 
szerző egy olyan meditációs centrumot hozott létre, ahová vallástól függetlenül bárki 
elvonulhat. Legalább azt megértik, akik ebben gondolkodnak, hogy önmagukért felelnek és 
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nem másért! Fontos a látásmód is: a látásmód határozza meg a világomat, nem a világom a 
látásmódomat. 
 
A világ a körülményekből, a külsőből indulva alakítja a látásmódját. Az ezoterikus belülről 
indulva alakítja a látásmódját. Önmagából indul ki és nem Jézusból! 
 
Igaz-e a tanítványra, hogy olyan-e a világ, amilyennek látja? Nem, a tanítvány számára a világ 
olyan, amilyennek Jézus látja. 
 
Három szintet látunk: a világi ember az anyagból indul ki, az ezoterikus már a szellemből, de 
saját magából indul ki, a tanítvány pedig Jézusból indul ki! 
 
A Hang megfogalmazása, hogy nem olyan a világ, amilyennek látjátok, hanem, amilyennek 
látjátok, olyan, még az ezoterikus látásmódot tükrözi. 
 
Kérdés-e egy tanítványnak, hogy milyen a világ? A tanítványt nem a körülmény határozza meg, 
hanem a körülményhez való hozzáállás. A tanítványnak nem az a kérdés, hogy milyen a világ, 
hanem, hogy Jézusban vagy az önzésben éli-e meg azt! 
 

A szó – folyt. 

 
Mit jelent Jézust szégyellni, régen és most. Ki szégyelli ma Jézust? Aki azért nem tesz tanúságot 
Jézusról, mert fél, hogy baja esik Miatta. 
 
Mekkora Jézus tanításának erkölcsi súlya? Felülmúlhatatlan. Abszolút tekintély, mindent Hozzá 
mérünk. Végtelen súlya van a tanításának. Aki szégyelli Jézust, nincsen tisztában ezzel a súllyal. 
 
... az Emberfia is szégyellni fogja: a szégyen következménye! Ez a felelősségünkre hívja föl a 
figyelmet. 
 
Mit jelez: eljön a Maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében? A teljes Mennyország fog 
megjelenni! Isten egysége jelenül meg ezáltal. Miért mondja szentnek az Angyalokat? Az ördög 
angyalaitól való megkülönböztetés végett.  
 
János5.24. Ámen, Ámen mondom néktek: hogy aki az én szavamat hallja, és hisz annak, aki 
engem küldött, (világ)korszakra szóló élete van és nem megy ítéletbe, hanem átment a 
halálból az életbe. – Az hallja Jézus igéjét, akinek füle van a hallásra, aki nyitott rá. Az ilyenek a 
tanítványok, ők a jó talaj. Miért hangsúlyozza Jézus, hogy annak higgyünk, Aki Őt küldte? 
Mindig az Atyára mutat. Akik Jézust hallgatták, ebből nem értettek. Nem mindig értették meg, 
hogy az Atyáról beszélt. Néhány farizeus tényleg megértette, mások egyáltalán nem. Mit 
mond Jézus a következő szavaival: (világ)korszakra szóló élete van és nem megy ítéletbe, 
hanem átment a halálból az életbe? Ez a rész a hitről, a hit következményeiről szól! Jézus 
önmagát adja ajándékba annak, aki hisz benne és ráteszi az életét: én vagyok út, valóság, élet. 
Akinek élete van, nem ítéletre megy, hanem életbe. Hogyan értsük: átment a halálból az 
életbe? A szellemi halálból ment át a szellemi örök életbe! 
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Van-e különbség az ember szava és Isten szava között? Igen! A szó azzal azonos, aki kimondta. 
Tehát Isten Igéje azonos Jézussal magával, az ember szava meg azzal az emberrel azonos, aki 
kimondta. Isten szava nem múlik el, hanem örök érték, az ember szava elmúlik. 
 
Szavaid alapján mentenek fel és szavaid alapján ítélnek el: a felelősségről szól, nem arról, hogy 
végestelen végig föl lesz jegyezve minden szavam!!! 
 
Az ember szavának meg kell születnie, Isten szava Van. 
 
Mulandó-e az evilág? Mulandó-e a körülmény? Ég és Föld elmúlnak, az Én Igéim el nem 
múlnak. A mulandóság azt sugallja, hogy nem marad utána semmi. Ezzel szemben ha elmúlik a 
régi, az az újnak kezdete! 
 
Bizonyos értelemben viszont nem múlik el semmi: életünk végén, mikor átmegyünk a 
túlvilágba, végignézzük egész életünket! Tehát sokkal jobb azt mondani, hogy átalakul a világ! 
Ebben sokkal jobban benne van, hogy a régi elmúlik és az új megszületik belőle. Erkölcsben is: 
a rossz az öröm bölcsője.  
 

2013. X. 17., CS 
 
Halálodat hirdetjük, Urunk c. részt kidolgozni, jövő kedd: alázat mint fogalmi tisztázás. 
 

János evangéliuma (6,26-28) 

 
Elhagytuk a kenyérszaporítás és a vízen járás történetét, az alábbit megelőző versben 
megkérdezik Jézust, hogyan kelt át a tavon anélkül, hogy a tömeg látta volna. 
 
János6.26. Válaszolt Jézus, (ezt) mondta nekik: Ámen, Ámen mondom nektek, nem azért 
kerestek engem, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyerekből és jóllaktatok. 
– János egy komoly tanítást fogalmaz meg, ami belefut az utolsó vacsora tanításába. Múlt 
csütörtökön megfogalmaztuk (nem voltam itt), hogy mi a közös a kenyérszaporításban és az 
eucharisztiában. Tévednek azok, akik a kenyérszaporítást az utolsó vacsora előképének tartják. 
 
A pászkaünnep annak emléke, hogy az Úr megszabadította Izrael népét Egyiptomból. A pászka 
elkerülést jelent, mert a bárány vérével megkenték az ajtófélfát, és nem érte őket a csapás. 
Azért nem kelesztették meg a kenyeret, mert siettek. A kovásztalan kenyér a nyomorúság 
kenyerének számított, a szegények nem engedhették meg maguknak a kovászolást. Az első és 
utolsó nap volt a legfontosabb, a köztük lévő ünnepek félünnepnek számítottak. A bárányt úgy 
vették az ünnepbe, hogy pászka idején minden családnak fel kellett zarándokolnia 
Jeruzsálembe és egy bárányt áldozni, amit azután elkészítve megettek. 
 
A húsvétot az evangélisták a kovásztalan kenyerek ünnepének mondják. A kovásztalan 
kenyeret nem volt szabad keverni a kovászos kenyérrel. 
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Jézus mondott egy példabeszédet: egy asszony vett három mérő lisztet és belekeverte a 
kovászt. A kovász teljesen átjárta és megkelesztette. Ebben a hasonlatban Jézus tanítása a 
kovász, az Ige, azaz Jézus a kovász. Az Ószövetség pedig a liszt. 
 
A kenyérszaporításnál nem hangsúlyozza külön egyik evangélista sem, hogy kovásztalan 
kenyerekről lenne szó, tehát kovászos kenyereket hozott a fiú. A kovászos kenyeret pedig nem 
volt szabad bevinni a pászkaünnepre. 
 
Nem azért kerestetek engem, mert csodajeleket láttatok: János jelként értelmezi Jézus tetteit. 
A farizeusok állandóan jelet követeltek tőle, mert nem illett bele a messiásképükbe egyik tette 
sem. Ők arra vártak, hogy kiűzze a rómaiakat. A főpap hatalmát is át kellett volna vennie. Máté 
és Lukács közli is Jézus nemzetségtábláját, hogy ő Dávid házából volt. Ezzel is alá akarták 
támasztani, hogy Dávid házából való a Messiás, mert az Ószövetségben szerepel egy ilyen 
jövendölés. Jézus erre megfelel nekik, amikor fölteszi a kérdést a farizeusoknak, hogy ha a 
Messiás Dávid fia, hogyan nevezheti Dávid Urának? 
 
Tehát János kijelenti, hogy ez jel volt, még ha nem is fogták föl. 
... hanem, mert ettetek a kenyerekből és jóllaktatok: nagyon fontos, hogy jóllaktak! Rendkívül 
keveseknek adatik ez meg. 
 
János6.27. Ne(hogy) az elvesző eledelért fáradozzatok (munkálkodjatok), hanem a maradandó 
eledelért (táplálékért) a világkorszakra szóló életre, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert 
Őt az Atya pecsételte el, az Isten, - Melyik igerész tanít ugyanerre? Mi az elvesző eledel? A test 
tápláléka. Nem az szennyezi be az embert, ami a száján bemegy, mert az úgyis a csatornában 
köt ki. Mt 6,25, 6,32: ne aggódjatok, hogy mit esztek, ..., égi Atyátok tudja, hogy erre 
szükségetek van és megadja nektek. Hogyan adja meg? Természetes módon adja meg! A 
természetben adja meg! Más kérdés, hogyan osztják el az emberek. Az embernek azért kellene 
a testét táplálnia, hogy Isten Országát keresse. A legtöbb esetben, sajnos, nem ez történik. A 
legtöbb ember a körülményekért él. Jézus ezzel szemben az Isten Országát tartja fontosnak! 
Ha ezért él az ember, a többit természetesnek találja. Így helyére kerül a lényeges és a 
lényegtelen. A szellemi eledelért, Jézus tanításáért kellene fáradozni. Ha valaki felismeri, hogy 
ez az igazi, világkorszakra szóló életet nyer. Korszakokra szóló élet maga az Isten!!! 
 
... amelyet az Emberfia ad majd nektek: ha ember lenne, nem tehetné meg. A vallások, a 
kereszténység azért nem tudja ezt, mert nem tanítványok a követői, hanem legjobb esetben is 
hívő emberek. 
 
Feri bácsi mindig mondta, hogy kérdezzenek, ha nem értenek valamit. Ha valaki alákérdezett, 
vagy meg akarta fogni, akkor pedig mindig visszakérdezett, hogy a másik mit ért alatta. És 
bátorított is mindenkit, hogy kérdezzen vissza. Mert az emberek menekülnek, amikor konkrét 
dolgokra terelődik a szó, ugyanis azokhoz nem értenek, főleg az erkölcs területén nem! Jézus 
konkrét szavait, vagy azt, hogy mit gondol az egyes erkölcsi tartalmakról, hogy mi a Valóság, 
vagy Ki a Valóság, még sokkal kevesebbet tudnak!  
 
Miért beszél magáról egyes szám 3. személyben Jézus? Hogy őt az Atya pecsételte le. 
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Óvatos volt-e Jézus? Mikor le akarták lökni Názáretben a hegy ormáról a szakadékba, 
megtehették volna. De az életét nem vehették el tőle, ha ő nem adja oda. Hatalmában van 
letenni az életét és hatalmában van fölvenni. Az evangéliumok nem tájékoztatnak mindenről, 
de az is elképzelhető, hogy olyat mondott nekik a szakadék szélén, amitől köpni-nyelni nem 
tudtak. Jézus lépten-nyomon provokálta a farizeusokat, de nem tudták megölni, mert nem 
tudtak vele mit kezdeni. Istent nem lehet lelökni a szikláról. Nem kell neki ehhez okosnak vagy 
óvatosnak lenni. Tehát önmagára nem vonatkoztatta ezt, amit nekünk feladatul adott. 
Mikor pecsételte le őt Isten? Mk 1,11; Mk 9,7: kijelenti az Atya: ez az Én szeretett Fiam, Őt 
hallgassátok! Tehát az Atya küldte Őt. Maga az Atya tesz tanúságot Jézusról. 
 
János6.28. így szóltak tehát hozzá: mit tegyünk, hogy az Isten(nek tetsző) dolgait műveljük? – 
Hogyhogy nem tudják? Az egész Ószövetségből kiolvashatták, hogy mit kell tenniük, oda volt 
leírva az ő látásmódjuknak megfelelően. Valójában az egyetlen Istennek tetsző dolog, hogy 
hisznek Jézusban, mert akkor tanítvánnyá válnak. Egész pontosan: akkor nem pusztult volna el 
Jeruzsálem, nem tört volna ki a zsidó háború, mert elhitték volna, hogy inkább szeressétek 
ellenségeiteket! 
 
Az utolsó vacsora leírásánál: Mk 14,24: nincsen a bűnök bocsánatára kifejezés, Mt: van, Lk: 
szintén nincsen! Csak ennyi: ez az én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik. 
 

2013. X. 24., CS 
 
A keddi órán nem hoztam el a számítógépet, nem jegyzeteltem. Az alázatról esett szó. Ma 
beszélgettünk, mert Jánosnak más feladata volt. 
 

2013. X. 29., K 
 
Múlt héten az alázat volt a feladat. 
 
Halálodat hirdetjük: a páli gondolat lényege ez, hogy miért halt meg Jézus. Mi tudjuk, hogy 
nem halt meg, mert a testi halál nem halál. Végig az a gond, hogy Jézus Isten-e, vagy ember. 
Feri bácsi is azt mondta, hogy Jézus a tökéletes ember. Ráadásul ez a „feltámadás és halál” egy 
egyszeri anyagvilágbeli esemény. Hogyan lehet ez a hitünk középpontja? 
 
Jézus mondta: hatalmam letenni lelkemet és hatalmam van felvenni. Nem ölték meg, úgy, 
hogy elvették volna életét, hanem ő adta oda.  És vissza is vette! Ezen a Földön csak az Isten 
tud életre kelni. Ha tehát Jézus életre kelését hirdetjük, istenségét hirdetjük. 
 
Tanításodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk istenségedet, amíg el nem jössz. 
 

Alázat – folyt. 

 
A világi értelemhez: a világban megszerzett tekintély engedelmes elfogadása. 
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Az uralkodó hatalomnak azon igénye a kiszolgáltatott alattvalóval szemben, amiben az utóbbi 
az engedelmességet nem kényszernek, hanem erénynek éli meg. 
Mikor valaki a saját akaratát természetszerűleg veti alá a másik akaratának. 
 
Evangélium és Hang: az alázatos élete árán is kitart a meglátott jó mellett, de bármikor nyitott 
azt jobbra cserélni, ha Jézussal alá lehet támasztani. 
 
Hogyan érthetjük Jézus szavára?  
Máté11.29. Vegyétek magatokra igámat (jármomat) és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és 
alázatos szívű és megtaláljátok lelketek nyugalmát. – Élete árán is kitartott a Jó mellett, aki 
maga az Atya. 
 
Embert sem lehet képviselni, Istent sem. Istent tanulni, követni, bemutatni, szeretni kell! 
Az, hogy Jézus magára mondja, hogy szelíd, csak egyszer fordul elő az Evangéliumokban, itt. Az 
alázatos úgyszintén.  
 
Angyal: Milyen az igazi alázat? 
- Könnyű megtudnod. 
HA LEHAJTOD A FEJED ÉS EMELKEDSZ - AZ AZ IGAZI. HA LEHAJTOD A FEJED ÉS 
LENYOMÓDSZ - AZ A HAMIS. 
 
Lehajtani a fejemet: elismerem Isten végtelen nagyságát. És ez emel engem! 
 
Ha szolgálod Őt és egy vagy Vele.  
 
Ellentéte-e az alázatnak a gőg? Először is, már nem ellentétpárokban gondolkodunk, mert 
Istennek nincsen ellentéte. Legföljebb a vallásos alázatoskodásnak lehet a vallásban főbűnként 
jelentkező gőg az ellentéte.  
Hogyan kerül ide az egyházi megfogalmazás? Valaha a vallásból indultunk ki. A vallásos embert 
sem szabad kevésbé venni, mert mi is megjártuk azt a lépcsőfokot! Ha nem ismerem 
vázlatosan a gondolkodását, akkor nem fogom őt megérteni. Hogy legalább megértsem, ezért 
kell tudnom!  
 
HF: jó és jóság! 
 

A szó – folyt. 

 
Jn 5,24: ki hallja Jézus szavát? Akinek füle van a hallásra, aki tanítványként jött le, odaát 
megtért, meg akarja érteni. Miért hivatkozik Jézus arra, aki Őt küldte? Mindig visszautal az 
Atyára, mert az Atya nagyobb nála. Az Atya a forrás. Kiderül a szavaiból, hogy küldte az Atya. 
Hogyan lehet, hogy egy az Atyával, mégis küldött? Jézus az Atya Igéje, aki értünk mondatott ki! 
Miért van a Jézusban hívőnek korszakra szóló élete? Miért kell a korszak? Mindennek van 
lezárása. Az Angyal azt mondja, hogy minden két pillanat között ott az örökkévalóság. Omega 
és Alfa között van az örökkévalóság, nem Alfa és Omega között.  
 
Csodálatos kehely szállt alá az égből. 
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Az embergyermek elkapta, elejtette. 
Ezer darabra tört, csikorgó cserépszilánkra: 
Szavakra. 
Nincs sok szó, - csak egy kehely. 
(Angyalkönyvből) 
 
Az ember világában a különbségre teszi a hangsúlyt és nem az egységre. Ezért van, hogy 
minden tartalmat szavakba tördel, és nem látja egynek az Igét. 
 
Jn 8,31: A tanítványság feltétele a hűség, hogy megmaradjunk Jézus tanításában. Azért van 
szükség a reggeli imára, hogy minden nap megerősítsük és megújítsuk az Istenhez való 
tartozásunkat. A kísértések világában élünk, enélkül elvesznénk. A tűzre vigyázni kell és 
táplálni kell.  
 
Jn 8,51: A hit következménye, hogy nem hal meg a tanítvány! 
 
Jn 10,35: Jézus az Ószövetséget idézi: ti istenek vagytok. A bírákat mondta isteneknek. El lehet 
mondani annak, aki alulértékeli magát. Az Angyal szerint: A Teremtő teremtőt teremtett. 
 
Következő: Írás! 
 

2013. XI. 5., K 
 
Hogy ide zsidók is járnak? Jézus is zsidó volt, mégis eljön minden alkalommal! 
 
Kérdés az Angyalkönyvből: a békéről. A béke az új rezgés. Mi az új rezgés? Evilágban anyagi 
értelmezés, hogy két háború szünete. Az Angyal szerint pedig szellemi állapot. A benső béke 
állapota, egy új állapot. 
 
Az Angyalkönyv többet mond a Hangnál. Már a Hang is azt mondja, hogy bennem kell békének 
élnie. Ezt viszont el is lehet veszíteni. A belső béke maga az Isten élete bennem, a hazataláltság 
öröme, a különbözőségek dinamikus harmóniája. Tartalmát tekintve: rend a fejben, ez a 
gondolkodásátalakítás, rend a szívben, ez pedig a szívbéke. A felvetődő kérdésekre szívet és 
értelmet megnyugtató választ adhatok és kaphatok. Ideig-óráig el is tudjuk veszíteni ezt a 
békét. 
 
Az Angyal által megfogalmazott tartalom több ennél! Ilyen béke még soha nem volt az ember 
számára, de lesz! Ez az Angyal lelkülete! Medjugorjéhoz lehet hasonlítani: ott mindenféle nép 
együtt és békében imádkozik, mert az egységre kerül a hangsúly a különbözőségek helyett. Az 
Istenre való ráhagyatkozás, az Istenben való biztonság az a többlet, amit mi még nem értünk 
el, de el fogunk érni!!! 
 
Nem látjuk be, mikor történik ez meg, de ki fog alakulni ez az állapot. Rám talál, nem én találok 
e biztonságra.  
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Írás 

 
Miért fontos az Írásról beszélni? Az Ószövetség az Írás és a Bibliában rangsorolni kell. Jézus 
előtt csak az Írás volt, ezt tartották tanításnak. Mózes is írásban kapta meg a hagyomány 
szerint a parancsokat. 
Az egyik kigyűjtött versben Jézus megmondja, hogy az Ige felülmúlja az Írásokat: fürkészitek az 
Írásokat, pedig azok Rólam tanúskodnak. Jézus kellett ahhoz, hogy helyesen értsék az Írást, 
mert egyes helyeken nem értették, máshol meg egyenesen félremagyarázták. 
Jézus idejében is többféle értelmezése volt az Írásnak, például a szadduceusok csak Mózes 
törvényét tekintették annak, a farizeusok az egész héber nyelvű gyűjteményt tartották annak. 
Mi az Ószövetség egészét értjük alatta. 
 
Az írás forrása a szó, legyen az kimondott szó vagy sugalmazás. Mivel lehet igazolni, hogy a 
Hang sugalmazott könyv? Igazolni lehet az Evangéliumokkal a tartalmát. Feri bácsi kérte, hogy 
ahol nem lehet igazolni, azt mondják meg neki. 
 
Az Evangéliumok forrásai: Jézus mondásainak gyűjteménye; hagyomány (pl. Péter 
igehirdetése, szóbeszéd), az Evangéliumok egymásból is merítettek, illetve, amit az 
evangélisták, fordítók, másolók stb. hozzátettek. Máténál már föl lehet fedezni, hogy ő egy 
korakeresztény közösség vezetője volt, például abból a részből, hogy hogyan viselkedjünk a 
közösségen belüli vitás ügyekben. Jézus erre azt mondja, hogy bocsáss meg neki! Hetvenszer 
hétszer! 
 
Mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy a négy Evangélium (és az Apostolok cselekedetinek 
eleje) hordozza Jézus közvetlen tanítását. Ez az az alap, amiből ki kell indulnunk!  
 
Feladatul kapták a tanítványok, hogy tegyenek tanúságot minden népnek Jézus tanításáról. A 
konkrét szavaira nem emlékeztek, a szellemiségét kellett átadniuk. Pál nem ismerte Jézust, ő 
az Ószövetséget vitte bele a tanításába, és azt, amit Jézusból megtapasztalt a damaszkuszi 
úton és amit a tanítványoktól hallott. Ő Jézusból az élményt vitte bele a teológiájába. Ennek 
alapján jött rá, hogy Jézus volt a Messiás.  
 
A Szentlélek csak azt tudja felhozni, ami már jelen van. Ezért nem igaz az állítás, hogy az 
Evangéliumok a Szentlélek sugalmazásának termékei. Új dolgot a Szentlélek sem képes a 
fejembe tölteni. Természetesen beleszámít az is, amit az ember születése előttről hoz 
magával. 
 

2013. XI. 7., CS 
 
Az egyik testvérünk egy csodálatos imát mondott! 
 

János evangéliuma (6,29-36) 
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János6.29. válaszul Jézus (ezt) mondta nekik: ez az Isten dolga (munkája), hogy higgyetek 
abban, akit Ő küldött, - Mit tegyenek, hogy Istennek tetsző dolgokat tegyenek? Jézus a 
gyökérre mutat rá, hogy nem a törvény betartása, hanem a Benne való hit, egy szellemi 
alapállás megváltoztatása a lényeg! Miért éppen Jézusban higgyünk? Minek alapján tudjuk 
eldönteni, hogy Ő a Valóság? A szívünkbe van írva a törvénye, a leginkább „emberséges” a 
tanítása. Mi a tanítás alapjellemzője? A hittől átjárt józan ész szövi át a tanítását. Ezt jelenti, 
hogy az Isten az ember szellemébe írta a tanítását. Nem kábítani akar, hanem az Ő Rendjét 
adja át nekünk. 
 
János6.32. Jézus (ezt) mondta nekik: Ámen, Ámen mondom néktek, nem Mózes adta nektek a 
kenyeret az égből, hanem az én Atyám adja nektek a kenyeret az égből, az igazit (valódit), - A 
mannát gondolták csodának, merthogy csodát kívántak látni Jézustól. Nem felelt meg az 
emberi természetüknek a kenyérszaporítás, mert nem volt elég látványos. Ők az égből akarták 
látni lehullani a mannát, Jézus pedig a tanítványainak adta a kenyeret és úgy szaporította meg. 
Ráadásul azt is várták tőle, hogy kezébe veszi a hatalmat és letaszítja trónjáról Heródest és 
Kajafást. A manna egyedi táplálék volt. Napfelkelte előtt kellett fölszedni, mert napkelte után 
eltűnt, de nem volt kenyér! Jn 6,31 alapján azt gondolhatjuk, hogy ők azt hitték, az Isten látta 
el őket a mannával. Jézus megcáfolja: sem Isten, sem Mózes nem adta nekik ezt a kenyeret, 
ám ezt a mostanit valóban az Atya adja! A jelenről beszél és azt is állítja, hogy Ő az Isten Fia. Az 
Atya az Ige formájában adja nekünk a kenyeret. Nem a fizikai testet táplálja, a szellemet!  
 
A Miatyánkban is a szellemi táplálékról van szó, nem a testiről. Van nekem eledelem, amiről ti 
nem tudtok. A testi táplálékról azt mondja Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok! Atyátok tudja, 
mire van szükségetek, nem pedig azt mondja, hogy mire vágytok, mire van igényetek! Az Atya 
természetes módon adja meg. Már pusztán az, hogy tudom, mit kell az adott dologgal tennem, 
már ezzel gondoskodott. Pl. tudja az ember, hogyan termelje a búzát, arassa le, csépelje ki és 
őrölje meg, süssön belőle kenyeret stb. Az állatnak nincsen erre szüksége, megszerzi, ami neki 
kell és beéri annyival. Ha tehát megteremtette Isten az emberben a kenyér előteremtésének 
lehetőségét, akkor az egyénen, a közösségen, társadalmon, a társadalmi berendezkedésen 
múlik a mindennapi kenyér! Nem Istentől kell várnunk, hanem magunknak kell megtennünk! 
 
Nagyon fontos, hogy ezt a zsidóknak mondja! 
Mi Atyánk: gyermekeid vagyunk, egyetlen, láthatatlan Isten, mindenkinek Atyja 
Aki a Mennyekben vagy: nem a Földön, neki is van országa 
Szenteltessék meg a te neved: Mondja mindenki Istenhez tartozónak Jézus nevét 
Jöjjön el a te országod: hozza el Jézus a Földre, a szívünkbe Isten Országát 
Legyen meg a te akaratod: ismerjék föl Jézusban a Messiást, az Isten Fiát, a Mennyországot, 
hogy benne a Menny a Földre költözött 
Amint a Mennyben: Isten akarata Jézus Krisztus 
Úgy a Földön is: amint a Mennyben van Jézus, legyen a Földön is. 
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma: a tanításodat add meg nekünk nap mint nap 
És bocsásd meg vétkeinket: szellemi kérés, engedd el adósságunkat, tisztíts meg minket a 
szellemi sötétségünktől 
Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek: a gondolkodásátalakítás 
legfontosabb gyümölcse a másik emberrel szemben! 
És ne vígy minket a kísértésbe: Nélküled elveszünk, semmit sem tehetünk nélküled 
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De szabadíts meg a gonosztól: Te vagy a szabadító, Jézus Krisztus, aki megszabadít minket a 
saját szellemi sötétségünktől! 
 
János6.33. mert az az Isten kenyere, amely alászáll az égből és életet ad a világnak, - Jézusban 
testet öltött az Ige, a szellem tápláléka. Ez a világ halott, Jézus befogadása azonos a 
feltámadásunkkal. Mit ad Jézus a világnak? Istenben való létet, örök életet. Értelmet és célt ad 
az embernek. Szeretetet ad a világnak.  
 
János6.34. így szóltak tehát hozzá: Uram, mindenkor add nekünk ezt a kenyeret. – Nem a 
tanításra éheztek, hanem a búzakenyérre. Ma sem értik Jézust, társadalmi kérdést csinálnak 
belőle. A Bokor pedig meg akarja csinálni a Mennyek Országát a Földön. Csak ezzel az a baj, 
hogy nem megcsinálni, hanem keresni kell. Az ember csak emberi országot tud csinálni, ami 
szükségszerűen anyagi. 
Irgalmasságot várok és nem áldozatbemutatást: az áldozat a bűnhöz kapcsolódik, és Isten nem 
ezt akarja. Sajnos az egyház még ma is ott tart, hogy a szentmiseáldozat Jézus 
keresztáldozatának vértelen megújítása. Szó nem volt ilyen áldozatról! Jézus soha nem kért 
ilyet! 
 
János6.35. Jézus (ezt) mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere, aki énhozzám jön, nem éhezik 
többé és aki hisz bennem, (hithű lesz hozzám), nem szomjazik meg soha, - Hogyan értsük ezt? 
Felkínálja magát Jézus. Mit állít magáról azzal, hogy Én vagyok az élő kenyér? Ő az Isten!!!  
Nem éhezik meg többé: értelmet és célt talál. Hogyan szerepel ez a Hangban? Hazatalál! 
 
János6.36. de mondtam nektek, hogy lát(ta)tok is engem, mégsem hisztek. – Hogyan lehet ez? 
Kérges a szívük, be vannak betonozva. Ráadásul nem is nagyon hiszi el az átlagember ezeket a 
szavakat. Az a baj, hogy nem nyitottak és nem kérdeznek. Ha kérdeztek volna, biztosan 
válaszolt volna. 
 

2013. XI. 14., CS 
 
Kedden Robival beszélgettünk. 
Hasznos lenne összegyűjteni a Hang legmélyebb értelmű leveleit és egy különálló kötetbe 
rendezni. Vagyis annyira tiszta leveleket gyűjtünk, amelyekben jelen látásmódunk szerint 
nincsenek hibák! Számozás és cím is kell, mert nem mindig ugyanaz a száma. Csütörtökönként 
fölírjuk, melyiket olvastuk föl és utána ketten-hárman átolvassuk és kiválogatjuk. A levél 
témáját a Mizerák Kató-féle Indexből lehet megmondani, egyszerű számítógépes kereséssel.  
 
A mise végén mondta János: Isten nem emberarcú, hanem az embernek kell istenarcúvá 
válnia! 
Milyen az ember arca? A pogány népek istenei az emberek fejéből pattantak ki. Ez az 
emberarcú isten! A saját tulajdonságukat és elrontott természetüket vetítették ki az Istenre. 
Az emberarcúság megközelítése azt jelenti, hogy nem a valóságos Istenből indulunk ki! Az 
Ószövetség Istenének egyik legfontosabb jellemzője, hogy láthatatlan. Ha nem tudom, milyen, 
magamból kiindulva akarom elképzelni. De ha már jelet adott Magáról, például a 
csipkebokornál, akkor tudom, hogy kapcsolatban van velem. Mivel az ember képtelen 
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magából kikövetkeztetni Istent, Isten jött el hozzája Jézusban. Elmondta, hogy nem olyan 
Isten, mint az ember.  
 
Mit mondhatunk ahelyett, hogy Isten boldog? Nem boldog, mert maga a boldogság! Isten 
minden szentségi boldogság forrása! Ha benne élek, boldog vagyok. Isten minden szentségi 
igazság forrása. (Szent = Istenhez tartozó). Eddig az Istent rántgattuk le magunkhoz, ahelyett, 
hogy mi emelkedtünk volna föl Hozzá.  
 
Azért sem lehetne Isten emberarcú, mert folyton változik az ember. Az anyagvilág jellemzője 
az örök változás. 
 
Igaz-e: az embert a vágyai irányítják? Mi a vágy? Olyat szeretnék, ami nincsen. Az Angyal 
szerint „a vágy távolságjelző. Nem vágyódsz arra, ami birtokodban van”. Igaz-e, hogy a 
tanítványt a vágyai irányítják? A Hang szerint a vágy, a képesség és a lehetőség hármasságának 
kell egyensúlyban lennie. Mi áll a vágy hátterében? Egy hiány. Miben él meg hiányt egy 
tanítvány? Semmiben! Istenben él!!! Mije is hiányozhatnék? Tehát nem a vágyai vezérlik a 
tanítványt.  A hite vezérli a tanítványt! 
 
Tehát nem az Embert, hanem az embert irányítják a vágyai, aki nem tanítvány.  
 

János evangéliuma (6,36-39) 

 
János6.36. de mondtam nektek, hogy lát(ta)tok is engem, mégsem hisztek. – Tamás 
történeténél látunk hasonlót, hogy láttál és hiszel, boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. 
Vagy János elejénél: az emberek jobban szerették a sötétséget. Mt 13: sok próféta kívánta 
látni, amit ti láttok és mégsem látta! 
 
János6.37. Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön, és aki hozzám jön, semmiképpen nem 
taszítom el, - Minden vagy mindenki? Jn 1,3: a mindenség általa lett és nála nélkül semmi sem 
lett, ami lett. Az Angyal szerint a világ is megváltásra vár, és az ember fogja megváltani, mert ő 
a híd szellem és anyag között. Az Atya Jézuson át árad ki a világba, ezért a visszaút is Jézuson 
keresztül vezet! Ez a világ átszellemiesítése! „aki hozzám jön”: csak az emberre vonatkozhat, 
mert csak az ember tud Jézushoz menni. 
Hogyan adja az Atya az övéit Jézusnak?  A hit által. Csak akkor tud az Atya Jézusnak adni, ha 
hiszek Jézusban. Hogyan adja az Atya a világ többi részét, az anyagvilágot Jézusnak, akik nem 
emberek? Erre mondja az Angyal, hogy mindennek lelke van! 
„aki hozzám jön, nem taszítom el”: nem az a döntő, hogy milyen vagy, hanem, hogy az Enyém 
vagy! 
 
János6.38. mert nem azért szálltam le az égből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak 
akaratát, aki küldött engem. – itt úgy tűnik, mintha külön akarata lenne az Atyának és a 
Fiúnak. Ezzel nem az emberségéről szóló elképzeléseket erősíti, hanem azt, hogy minden 
lehetséges annak, aki hisz! Nem úgy kezdi, hogy „nem azért születtem Máriától”. Azért nem a 
maga akaratát teszi, mert nincsen külön akarata! 
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Máté26.39. és kissé előrement, arcra borult, imádkozott és ezt mondta: Atyám, ha lehetséges, 
múljék el e pohár tőlem, mégis ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint Te. 
 
Most melyik igaz? Jn 6,39 hatalmas öntudatot mutat be nekünk. Hogyan küldte Jézust az Atya? 
Kimondta. Lehet-e a kimondott Igének más tartalma, mint a kimondó? Nem! 
 
János6.39. Ez pedig az engem küldőnek az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el 
ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon, - A tanítványokról van szó. Mi a helyzet 
Júdással? János evangéliumában az szerepel, hogy senkit sem vesztettem el, csak a kárhozat 
fiát. 
 

2013. XI. 19., K 
 
Két kérdés: Azért zsidó-e a zsidó, tehát azért tartozik-e a szövetség népéhez, hogy Jézusban 
fölismerje az Istent? 
 
Ha a boldogságmondások nem a tanítványoknak szólnak, akkor a nem tanítványok is lehetnek-
e boldogok? Ennek fényében a boldogság-e a tanítvány célja, tehát azért tanul-e, hogy boldog 
legyen? 
 
Lehet-e a tanítványnak célja, hogy boldog legyen? Nem, mert ez következmény. A tanítvány 
célja, hogy tanuljon, és mindig van mit tanulnia, mert adatik neki! A boldogság: az 
istenkapcsolatunk megélése. A tanítvány a párbeszédimában éli meg Istennel való kapcsolatát! 
 
Nem biztos, hogy Jézusnak nincsenek még tanítványai a hegyi beszéd idejében. Máté ráadásul 
olyanokat is beleszerkesztett, amiket Jézus a tanítványainak mondott. Mi több, ha Lukács 
boldogságmondásait vizsgáljuk, nagyon pontosan meg kell magyaráznunk őket, mert Lukács a 
körülményekre helyezi a hangsúlyt. Pl. boldogok a szegények: Jézus azt kínálja fel a gazdag 
ifjúnak, hogy tartozzék a megvetettek, a bűnösök közé, nem pedig azt, hogy változtassa meg a 
körülményeit. Jézus a szegényekhez jött, de nem azért, hogy körülményeikben gazdagítsa 
őket. Nem, ő azért jött, hogy elhozza nekik Isten Országát! A Hang szerint nem az a kérdés, 
hogy mid van, hanem, hogy mire használod. Már Bemerítő János sem ismert megigazult 
embert, a felszólítása mindenkinek szólt. A gazdag ifjú nem tudott a megigazultak közül 
kilépni. Aki nem tanítvány, nincsen kapcsolatban Jézussal. A vallásos ember nincsen 
kapcsolatban Jézussal, mert Ő csak az erkölcs területén illetékes, és ő a vallás erkölcséhez 
igazítja magát. Amilyen Jézust tanít a vallása, olyan Jézus nincsen. Aki pedig nincsen Jézussal 
kapcsolatban, nem lehet boldog. A boldogság pedig tudatállapot, az Istennel való kapcsolatom 
tudatállapota, aminek lehet érzelmi következménye. Mit ért Jézus a boldog szó alatt, mikor azt 
mondja, boldogok a Szellem koldusai? Birtokol Engem, Velem áll kapcsolatban! Boldogok, akik 
Istent sóvárogják, mert itt vagyok! Boldogok, akik éhezik és szomjazzák a Valóságot, mert Én 
vagyok azt! 
 
Most értettem meg, hogy a boldogságmondások második fele a jelenről szól, az örök jelenről. 
Ez már akkor is jelen volt, a hallgatóság előtt! Jézus magáról mondta: itt vagyok, boldogok 
vagytok, mert meglátjátok bennem az Istent, mert irgalmazok nektek, mert megenyhítelek 
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titeket! Csodálatos!!! Mint ahogy Natanaelnek is megmondja Jézus a János evangéliumának 
elején: 
 
János1.47. Amikor Jézus a hozzá közeledő Natánáelt meglátta (ezt) mondta róla: lám (nézd) 
egy igazán izraelita, akiben nincs csalárdság! 
 
Erre Natanael: 
 
János1.49. Ezt válaszolta neki Natánáel: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya! 
 
De a hegyi beszéd többi része szól a zsidóknak is, mert ők voltak az a nép, amelyik az igaz 
Istent kereste. A föld sója is addig ők voltak, míg el nem jött Jézus, de elvesztette az ízét és 
kiszórták és összetaposták: Izrael elpusztult. 
 
Kérdés: legyenek-e beszélgetős napok, mikor kötetlenül beszélgetünk? Legyen-e minden 
hónap első keddje kötetlen, a második fogalmi tisztázás, a többi kettő meg haladás az aktuális 
tananyaggal? Végül nem változtattuk meg a korábban bejáratott rendszert. 
 
Mit mond a Hang a Jézushoz tartozó tanítvány sorsáról? Kiszolgáltatott, kicsiny és szegény. 
Feri bácsi a Bokorból hozta ezt a hármas megfogalmazást, hiszen hogyan is lehetne 
kiszolgáltatott, ha okos és óvatos,  és hogyan lehetne szegény, akinek a szellemi gazdagság 
teljessége a rendelkezésére áll. És én nem élem meg magamat kicsinynek.  
 
Minek alapján értékeli magát egy tanítvány? Nincsen kétféle értékrend, csak az az érték, 
amiben élek! Jézus értékrendje szerint értékelem magamat. A tanítvány attól tanítvány, hogy 
egyetlen értékrendje van: Jézus értékrendje. A világi embernek is egy értékrendje van: amit ő 
gondol, de az egyháziról ugyanezt el lehet mondani.  
 
Rendelkezik-e a tanítvány azzal az értékrenddel, hogy ebben a világban kicsinek élje meg 
magát? Nem evilágban él szellemileg! 
Nem lehet a tanítvány sorsa különb mesterénél. Jézus nem volt kicsi, tehát akkor én sem 
vagyok kicsi! Ráadásul a tanítványnak nem is kérdés, hogy kicsi-e vagy nagy a világ szerint. Ne 
legyek se álalázatos, se felfuvalkodott! 
 
Mi a helyzet a szegénységgel? Az anyagi szegénység nem erkölcsi kategória. Keressétek az 
Isten Országát és mindezeket megkapjátok ráadásként! Anyagilag az szegény, akinek 
nincsenek meg a szükségleteihez kellő erőforrások. A tanítvány nem lehet szegény, mert az Ige 
által megkapja mindazt, ami a szüksége van! Akinek hite van, annak minden lehetséges. 
 
Lehet-e kiszolgáltatott a tanítvány? Miért ölhették meg a tizenegyet? Ne attól féljetek, aki a 
testet megölheti, hanem, aki a lelket és a testet is a kárhozatra vetheti! A tanítványt a lelkülete 
határozza meg, Jézus által birtokában van a belső szabadságnak, a vesztőhelyen is! Ha a benső 
szabadság birtokában van, nem lehet kiszolgáltatott! Nem lényeges, hogy mi történik vele a 
körülményeiben! 
 
Vagyis a kérdésre ez a válasz: a tanítvány a világ szerint kicsi, szegény és kiszolgáltatott! 
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Nagyon jó, hogy az is szerepel a Hangban: Isten plusz egy fő abszolút többség. Az is szerepel a 
Hangban, hogy a tanítvány szegényíti magát. A körülményekben való szegényítésre gondolt 
Feri bácsi. Az adással vigyázni kell, mert adni csak szellemit lehet. 
 

2013. XI. 21., CS 
 
Felolvasni: 4/335-ből: Lelkemnek te is hangszere vagy. Az az Én vágyam, hogy rajtad keresztül 
is mennyei muzsika, vagyis erőt adó harmónia és az Én békém legyen jelen köztetek. 
  
Kérdés: 
János20.22. És ezt mondva rájuk lehelt és így szólt nekik: vegyetek Szent Szellemet, 
János20.23. ha valakinek megbocsátjátok a bűneit, megbocsátják azoknak: akiknek 
megtartjátok, azoknak megtartják. 
 
Ellentmond Jézus többi tanításának! Hetvenszer hétszer kell megbocsájtani a másiknak! Ez a 
fenti idézet rengeteg sebből vérzik. Hogyan jöhetne oda egy másik ember az én 
istenkapcsolatomba? Mi köze hozzá? A Miatyánk-imánál szerepel, hogy bocsássunk meg és 
akkor nekünk is megbocsájt az Atya. Vagy: mikor megvádolják őt, hogy Belzebub segítségével 
űzi ki az ördögöket, azt mondja, hogy minden vétek és káromlás megbocsájtatik, de aki a Szent 
Szellemet káromolja, nem nyer bocsánatot! Tehát mindenki bocsánatot nyer, kivéve a 
megátalkodottságot. Ráadásul hogyan kerül elő maga a téma? Honnan veszi Jézus, hogy neki 
rájuk kell lehelni, hogy megkapják a Szent Szellemet? Hogyan kaphatták meg akkor a Szent 
Szellemet, mikor az Apostolok cselekedetei alapján Pünkösdkor kapták meg? Szóval teljesen 
kilóg a mondat az evangéliumokból. Hogyan adhatná át Isten az embernek a megbocsájtás 
hatalmát? Jézus nem mondhatta! Ugyanaz a logika, hogy a pap szavára költözik a kenyérbe és 
borba Jézus. 
 
Ha valaki vétkezik a tanítvány ellen, ő megbocsájt annak. Mi az a többlet, ami kihúzza ennek a 
méregfogát? Megkérdezi magától a tanítvány, hogy miért jó ez nekem. Tudom, hogy ha ártani 
akart, csak saját magának árt ezzel. A tanítványt csak bicskával lehet megsérteni. 
 
A megértés nem lehetséges. Nem lehet megérteni a gonoszságot! Miért kellene olyannal 
foglalkozni, amivel nem szükséges? 
 

János evangéliuma (Jn 6,39-40) 

 
Jn 6,39-nél tartunk. Mi lett Júdással? Elveszítette-e Jézus Júdást?  
 
János17.12. amikor velük voltam, én őriztem meg őket a Te nevedben, amelyet nekem adtál 
és vigyáztam (őrködtem) és senki azokból nem veszett el csak a veszedelem (romlás) fia, hogy 
az Írás beteljesedjék, 
 
Júdás azt mondta a halála előtt, hogy elárulta az ártatlan vért. Mit érthetett az ártatlan szó 
alatt? Júdás a törvény betartását kérte számon Jézuson. Az összes tanítvány így volt vele, a 
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többiek a Messiást látták benne, vagy akarták látni, de zavarta őket, hogy nem tartotta be a 
törvényt! Miben ártatlan Jézus? Mindenben! Semmi rosszat nem tett! De ezzel nem mondta 
ki, hogy Jézus lenne a Messiás. A Messiásnak nem kellett ártatlannak lennie. 
 
Júdás evangéliuma 290-340 között keletkezett, kopt gnosztikus irat. Elég zagyva. 
 
Miért tartotta meg a tanítványok között Jézus Júdást?  Mi nem tennénk ilyet, hogy 
beválasztjuk azt is, aki elárul minket. Valójában nem Júdásnak köszönheti kereszthalálát, 
hanem Kajafásnak és Pilátusnak. Nélküle is keresztre vitték volna, ő csak eszköz volt. Azért 
történt-e, hogy beteljesedjék az Írás? Nem, mert így Isten az írások rabja. Valójában azért 
sugallta annak idején azokat az írásokat, mert az örökkévalóságban tudta, hogy mi fog történni 
az időben, ezért mondta el. Van, aki azt mondja, hogy ha már elhívta, nem küldhette el, 
hanem kimutatta a szeretetét iránta. 
Akar-e Jézus tanítani azáltal, hogy Júdást is tanítványnak választotta? Igen, azt mutatta meg, 
hogy Jézus mindenkit szeret. Isten mindenkit szeret. 
 
Aki hamisan tanítja Jézust, elárulja Őt. Sokunkkal megesett, hogy elárulták. Hozzátartozik a 
sérült emberi természetéhez. A hit vajúdás által születik meg az emberben, mikor megszületik 
az új. Meg kell járnunk az utat, Júdás útját is, ahogyan eláruljuk Jézust. Akkor is elárultuk, 
mikor elfordultunk Istentől. Az árulással rokon tartalom: a félelem a hit magja. Ezen az 
állapoton minden jézusi embernek át kellett mennie, csak nem emlékszünk rá, mert előző 
életünkben történt. Ahhoz, hogy jó talaj legyünk, valaha tövises talajnak kellett lennünk. A 
pusztai tartózkodása után elhagyta a sátán egy időre Jézust. Olyan, mintha Jézus behívná a 
közösségébe, hogy tegye a dolgát, ami az ember természete. Jézus nem zárta ki őt, egyenesen 
behívta, mert még így sem tudott semmit sem tenni vele szemben! Ráadásul ebből nagyon 
komolyan tanulhatott a többi tizenegy is: megbocsájtást tanulhattak belőle! Jézus lehetőséget 
biztosított a számukra, hogy megtanuljanak megbocsájtani. Balczó András öttusázó nem jött 
rá, hogyan lehet szeretni az ellenségemet: megbocsájtok neki.  
 
Kényszeríti-e Istent a szövetség? Ő nem hordoz kényszert, az ember él kényszer alatt. Isten 
maga a szövetség! Nem lehet kétfelé bontani Istent a szövetségétől! 
 
Jn 6,39 folyt. „és feltámasztom őt az utolsó napon”. Görögül a feltámadás anasztaszisz, vagyis 
felállítani a testet. Az Ószövetségben ez a test feltámadásáról szól. Mit jelent a számomra a 
feltámadás? Újjászületés! 
 
Az Ószövetség kezdetén azt gondolták, hogy az ember a halálával leteszi a testét és az 
alvilágba, a seolba kerül, ahol nincsen kapcsolata Istennel és szűkebb lehetőségek között 
létezik tovább. Erről szól, mikor Saul megidézteti Sámuel lelkét, és az arra szólítja fel, hogy ne 
háborgassa. És megjövendöli neki közeli halálát, csatában esik el. Később már elhitték a zsidók, 
hogy a léleknek továbbra is megmarad az Istennel való kapcsolata. A kereszténység meg 
belespirálozott a testi feltámadás gondolatába. A Károli-féle bibliafordításban is a 
feltámadását jövendöli meg Jézus. Egyedül a Vida-fordításban kerül elő, hogy életre kel Jézus, 
de ott is a feltámadás szóval helyettesítve néhol. 
Jézus nem támad fel! Ő maga a feltámadás, a mi oldalunkról! 
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Mi a helyzet a tanítvány feltámadásával? Aki bennem hisz, nem hal meg, hanem már átment a 
halálból az életre. Aki átmegy a halálból az életbe, az feltámad! Az Evangéliumok írói nem 
voltak tisztában a feltámadás tartalmával. Ahogyan gondolták, úgy használták a szavakat. 
Hogyan értsük, hogy az utolsó napon? A földi életének utolsó napján, legföljebb így érthetjük. 
A lelkét támasztja fel, nem a testét. A testi halálból életre kelti a szellemet. De ezzel probléma 
van: hogyan érinthetné a szellemet a testi halál? 
Van-e a tanítványnak feltámadása az utolsó ítéletnél? Aki már él, annak nem kell feltámadnia. 
Aki bennem hisz, nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. 
 
Miért csak azt támasztja fel, aki az övé? Mert tanítvány az ilyen. 
 
János6.40. mert ez az Atyám akarata, hogy mindenki aki a Fiút nézi és aki hisz benne, 
világkorszakra szóló (aioni) élete legyen és föltámasszam őt az utolsó napon. 
 
HF: 41,42: miért zúgolódtak a zsidók? 
 

2013. XI. 26., K 
 
Az Atya a látásmódunknak megfelelő szükségleteinkhez mérten gondoskodik-e rólunk? Arról a 
mondatról kérdezek, hogy nem az igényeink, hanem a szükségleteink szerint gondoskodik 
rólunk az Atya. 
 
Kérdés: A Hangban az szerepelt, hogy a 12 tanítványnak sem volt átalakítva a gondolkodása. 
Hogyan működött bennük a Szent Szellem, miután rájuk szállt? 
 
Feri bácsi mondta, hogy nem úgy éltek a gondolkodásátalakításban, ahogyan ma élünk. Az 
akkori viszonyokhoz képest át volt alakítva a gondolkodásuk. El kellett mennie ahhoz Jézusnak, 
hogy belülről kezdjenek kiindulni. 
 
Nem elsősorban az a fontos, hogy mennyire volt a tanítványok gondolkodása átalakítva, 
hanem, hogy a miénk mennyire van átalakítva! 
 
A tanítványok nem értették Jézust, de követték őt. Egy belső késztetés, a tanító személyisége, 
vagy mert nem lát jobbat az illető. Jézus nem úgy tanított, mint az írástudók. Hatalma van 
annak, amit mond. Ha elmegy a tanító, sokak számára megszűnik a mozgalom varázsa. A 
Hangnál is ez történt! 
 
A Szent Szellem pünkösdi kiáradása az erőről, a megerősítésről szól! A Szent Szellem 
felszabadítja őket a félelemtől. Az ördög szüli a félelmet. Ilyenkor semmi nem jut az ember 
eszébe, mert retteg. Ha a Szent Szellem felszabadítja a hatalmas lelki teher alól az embert, 
akkor egyszeriben eszébe jut minden, amit a félelem legátolt! A Szent Szellem a 
tanúságtételhez adta nekik az erőt, vagyis a feladatukhoz.  
 
Hozzánk jobban illik a gondolkodásátalakítás, mint a tizenkettőhöz, mert nekünk ez a 
feladatunk. Akkoriban csak tanúságot lehetett róla tenni, mi viszont beleállhatunk a tanulásba! 
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Jézus idejében azt jelentette a gondolkodásátalakítás, hogy ismerjék föl benne Istent. Nem 
ilyet vártak, de ő az! Ma meg azt jelenti, hogy ismerjük meg a valódi Jézust! 
 
Az én kérdésem: személyre szabott-e a szükségletem? Végső soron mindenkinek Istenre van 
szüksége! Ha a tanítványok körülményeinek ura az Atya, hogyan ura Jézus körülményeinek, 
akit megkorbácsoltak? 
 
Lk 10,38-42: a tanításra van szükség egyedül! Csak Jézusra és a tanítására, a valóság 
megismerésére van szükség. Mikor éheztek a tanítványok és a kalászokat tépkedték, nem 
teremtett nekik kenyeret. Vagy a szamaritánus asszony esetében is azt mondja, hogy van neki 
kenyere. Csak a tanításra van szüksége az embernek: a tanításra! A többi adatik! A tanítvány 
oldaláról nyitottságra van szükség, hogy meg akarja ismerni Őt. Az odaadottságra van szükség. 
Nem a vágyra, mert az után vágyunk, ami nincsen. De ez van! 
 
Vagyis a szükséglet nem személyre szabott! Jézus tanítása a szükséglet. 
 
Nincsen szeretet áldozat nélkül. Van, akinek éhen kell halnia Isten Országáért. 
 
Gondolati tisztázás: jó és jóság! 
De előtte az Írással kapcsolatban hozott János egy kigyűjtést. Néhány idézetet hozott, az 
evangéliumból, illetve azt a részt az Ószövetségből, amelyikre az író hivatkozik. 
 
Két kérdés: 1. be kellett-e teljesednie az Ósz-nek és 2. az történt-e, amit megjövendöltek? 
Márknál nincsenek utalások, csak egyetlen egy, az elején. Máté nagyon érdekes: sokszor 
hajtogatja, hogy beteljesedjék az Írás, de a hegyi beszédnél az szerepel: mondatott a régieknek 
– de én azt mondom stb. 
Indító kérdés: mi az Írás? Tehát az, amire Máté hivatkozik. A keresztény vallások azt mondják: 
Írás = Isten szava. 
 

2013. XII. 3., K 
 
Nem voltam múlt csütörtökön. 
Évi utolsó összejövetel: december 19., csütörtök: ünnep. 
Jövő évi első: január 2., csütörtök. 
 
Mi a célja a munkának, sportnak? Jelentenek-e önmagukban bódultságot?  
Annak idején nem hangzott el, de mindig is ezt mondta Feri bácsi, hogy a feladatunkat kell 
végeznünk. Most már tudjuk, hogy ez a feladat a tanítványság! 
 
Ha a lelkemben érzem, hogy tanítvány vagyok, tudom, hogy hogyan kell a többihez 
viszonyulnom, hogy mit is jelent az, hogy abszolút első. 
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Ott a határ a tanítványságban és az attól való eltávolodásban, hogy amit csinálok, munkának 
tekintem-e vagy hivatásnak. A hivatás azt jelenti, hogy azért élek! És amiért élek, az az 
istenem. 
 
Áldozatot mindenképpen hozni kell. Néhány tanítványnak pont kedden és csütörtökön van 
elfoglaltsága! Ebben is Isten mellett kell döntést hozni! 
 
A sportoló, aki föláll a dobogó legfelső fokára és átnyújtják neki az aranyérmet, boldognak éli 
meg magát. Pedig boldogtalan! Bódult! 
 
Boldog csak a tanítvány lehet, mert a boldogság az Istennel, a valóságos Istennel való 
kapcsolatunk megélése, és csak a tanítvány van kapcsolatban a valóságos Istennel. Azért ez az 
igazi boldogság, mert ez egy múlhatatlan örök érték, aminek megőrzése csak rajtam múlik. Az 
olimpiai arany nem ilyen, azt nem lehet állandóan megnyerni. 
 
Balczó megírta, hogy miután ötször megnyerte a világbajnokságot, végül már nem elégítette 
ez ki! Legalább elgondolkodott rajta. 
 
A sportot az Isten ajándékának éljük meg! Csodálatos, hogy Isten megadja a lehetőséget, hogy 
kielégítsem ezt a vágyamat. Vagy van könnyű- és komolyzene és ez óriási élményt okoz! 
 
Milyen más, ha egy keramikus készít angyalkákat, vagy egy tanítvány formázza meg az 
anyagot. 
A keramikus megmintázza az anyagot, a tanítvány megmintázza a hitét! 
 
Negatív példa: a tanácsköztársaság plakátjain elemi erővel tör át a gyűlölet. Nekünk is az Isten 
erejét kell megjelenítenünk még elevenebben! 
 
Az az ima, amit egy testvérünk nekünk hozott, több, mint Michelangelo szobrai, mert 
Michelangelo a szobor jutalmát kapta, mert azt a szobrot készítette el, azért, mert 
megfizették. A tanítvány meg, aki csak a legkisebbnek is ad egy pohár vizet, mert az tanítvány, 
nem veszíti el jutalmát!!! 
 
Mi visz egyedül közelebb Istenhez? Jézus tanítása! 
 

2013. XII. 5., CS 
 
1017., 23/2306./3. 9/768., 4/368, 15/1377 
 
Kérdés a múlt hétről: Mi a személy? A teológia szerint: értelemmel és akarattal bíró egyedi 
létező. A világban nagy zavarodás övezi a személy fogalmát. A szabad akaratról: a szabadot 
már korábban megbeszéltük, hogy csak Istenben lehetünk szabadok. Az akarattal meg az a baj, 
hogy vak képesség, tehát nem lehet sem szabad, sem megkötözött. Ember lehet szabad, ha 
tanítvány. 
Az értelemmel is baj van: az állat is értelmes. Többről van szó, mint értelemről! 



143 
 

 
Jog: természetes személy és jogi személy. Már az állatokat is személynek akarják tekinteni, 
hogy nekik is adhassanak jogokat és egy szintre kerüljenek az emberekkel. Megengedhetetlen! 
 
Angyalkönyv: Gitta összeköti az ént a személlyel. Más helyen: személyes én. Más helyen: 
személy, sors, esemény – csak habfodrok a tengeren. Ezek a földi élethez tartoznak. Más 
helyen: a tévszemély odaát van, ő a kísértő. Útjelződ az öröm, ..., túl az örömön: Istenben 
találok örömöt, nem a személyen belül. Legnagyobb kincsetek a személy: van én-tudatom!!! 
 
Az én-tudat terméke a személy, amely mindenkitől elválasztja és összeköti az egyént. 
 
Személy-e az angyal? Igen is meg nem is. Igen, mert az Angyalnak van öntudata, de Istenre 
hagyatkozik! 
 

János evangéliuma (Jn 6,45) 

 
Jn 6,45: Ki tanult az Atyánál? 
Az Atyához csak Jézus által lehet eljutni! Mindenki, aki Jézus tanítása által felismeri Jézusban 
az Ószövetségben jelenlévő Atyát. 
 

2013. XII. 10., K 
 
Eddig azt tanultuk, hogy akkor tesszük a legjobbat a másik emberrel, ha azt akarjuk neki, amit 
Isten is akar neki. Nem tudom, hogy mit akar neki Isten.  Csak Isten tudja, hogy mi a legjobb a 
másik embernek. Amit Isten akar, az VAN. De ha ő azt akarná, hogy térjen meg az az ember, 
akkor ha tetszik, ha nem, meg kell térnie! De nem ez történik, amint látjuk. Az akarat szóval 
van baj ebben a kérdésben. Itt egy szándékról van szó, ami csak engem épít. 
 
A nem megtért embernek egyetlen szüksége van: hogy megtérjen. Isten megadja neki a 
lehetőséget, hogy megtapasztalja saját döntésének következményét. Mindenki önmagáért 
felel, nem a másikért. 
 
Miért nem a körülmények hatnak a gondolkodásra? Mert az erkölcsi kérdés mindenkinek saját 
felelőssége. Ha a körülmények hatnának a gondolkodásra, kívülről indulnánk befelé.  
 
Milyenek voltak Jézus körülményei? Jézus az Isten Országa. Vele az Isten Országa jelent meg, 
és ahol Ő megjelent, ott a Mennyország jelent meg. Miben is szenvedhetett volna hiányt? 
 
A tanítványt nem a körülmény, hanem Jézusba vetett hitünk határozza meg. Az, hogy kihez 
tartozunk. Mi Jézushoz tartozunk. 
 
Mi értelme van a felajánló imának? Rábízom az illető személyt Istenre, kifejezem a hitemet, 
hogy ő megsegít. 
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Jó, hogy előkerült a felajánló ima, mert itt nyilvánul meg az, amiről a közösség kezdetén 
beszéltünk: ez az az eset, amikor azt kérjük Istentől, amit Ő lát neki a legjobbnak. 
 
A felajánló ima nekem a legfontosabb, mert engem épít elsősorban! Tanúságot teszek a 
szeretetemről. 
 

Az Írás beteljesülése 

 
Mt 1,21-23 és Iz 7,10-16. Ha nem ismernénk az Evangéliumot, mire gondolhatnánk? Kire 
gondolhatunk? Nem egyértelmű, milyen fontos ez a jel és zavaros a jövendölés. Nagyon 
könnyű félreérteni. Ha Isten azért születik meg, mert ezt mondta egy próféta, akkor a prófécia 
nagyobb Istennél, mert azt kell tennie, amit a prófécia kijelentett. Ugyanaz a logika, mint hogy 
a pap szavára kerül a kenyérbe Jézus. Ez tehát nem a valóságot, hanem az evangélista 
gondolkodását mutatja be. 
 
Mt 2,4-6 és Mik 5,2-4: ez is elég homályos szöveg, mert olyan tetteket tulajdonít Jézusnak, a 
Messiásnak, amiket ő nem tett! Ezt akár Dávid királyra is lehetett volna érteni. 
 
Mt 2,14-15 és Óz11,1-3. Óz 11,1 viszont a mózesi kivonulásról szól! 
 
Miért fogalmaz így Máté evangélista? Neki ez volt a lényeg, az Ószövetségben gondolkodott. 
Ezeket vizsgálva Máté gondolkodásával ismerkedünk. 
 
Ha felfogjuk a régi és új posztó, régi és új bor és tömlő példázatát, megértjük, hogy nem az 
Ószövetség tartalmából merített Jézus! Mert így tönkremegy mindkettő. Ez a szomorú helyzet 
már az Evangéliumok megírása idején kialakult és ma is tart! Le kell tudnunk választani 
Jézusról az évezredek alatt rárakódott sallangokat. 
 

2013. XII. 12., CS 
 
Kivételesen 27., péntek és 30., hétfő lenne a találkozó, ha ki tudjuk cserélni az időpontokat. 
Mindkét alkalom 5-től tartana! 
Életigét hozni dec. 19-ére! Evangéliumból vagy Hangból származó olyan mondat, amelyiket 
egy éven át szem előtt tartunk. 
 
Kérdés: Mt 13,13-15. Miért hivatkozik Jézus Izajásra? Már megint Máté keze munkáját 
láthatjuk a dologban: a jövendölés uralkodik az események és Jézus felett. Ráadásul a 
prófétáknál a büntető Isten domborodik ki. 
Úgy sokkal jobban el tudjuk fogadni, hogy: Azért szólok hozzájuk példabeszédekben, mert 
néznek, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak. Falra hányt borsó, ha nekik beszélek, mert 
hiába mondom, nem akarják megérteni. Nektek viszont boldogok a füleitek, mert hallanak! 
 
Az is az értelme a példáknak, mert nem szórnak gyöngyöt disznók elé, ráadásul ha direktben 
beszélne Isten Országáról, el sem fogadnák. De így, szinte elmesélve, kapva kapnak rajta, 
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annak ellenére, hogy általában nem értik. Néha leesik a tantusz, például a farizeusok 
megértették, hogy róluk szólt a hűtlen szőlőművesek példája. 
 
Mitől tanítvány a tanítvány? Átalakítja a gondolkodását. Miről mire? A hívő a vallására teszi az 
életét, a tanítvány meg Jézusra. Az adósságtörlesztésben élő hívőt a bűn motiválja. A 
tanítványt Jézus motiválja: ti már tiszták vagytok az Ige által. Bűn: nem hinni Jézusban. Aki 
tanítvány, már az örök életben él. Ez nem a Mennyben fog eljönni, hanem az Istennel való 
jelenidejű kapcsolat! A tanítvány nem az adósságtörlesztést látja célnak, hanem az 
újjászületést! Ebben minden bűn elveszíti a jelentőségét! A tanítvány nem 
adósságtörlesztésben él, hanem Jézusban! 
A tanítvány úton van, de néha elesik, viszont Jézus felsegíti. Aki el sem indul, azzal ő nem tud 
mit kezdeni, csak vár. A tanítvány követ el szeretetlenséget, de ez is a javára válik! Nem az 
erényei viszik előre, hanem a hibái és azok mindig is lesznek. A tanítvány nem ember akar 
lenni, hanem Isten gyermeke.  
 
Annak a célja az adósságtörlesztés, aki bűnösnek éli meg magát, adósnak éli meg magát. Az 
ilyen azért törleszt, hogy ne büntesse Isten. 
 
Van, akit Isten feladattal küld le, mert már Hozzá tartozik, mások adósságtörlesztésre jönnek 
le, másokat az ördög küld le. A talajokhoz is hasonlíthatjuk ezeket! A jó talaj a tanítvány, aki 
feladattal jött le, az adósságtörlesztő a köves és a tövises talaj, az ördögtől való pedig az 
útszélre hullott. 
 
A tanítványnak is fontos az idő, nem lehet elszórakozni az életemet. Az Angyal mondja, hogy 
az idejében tett tett a legfontosabb, mert ha nem teszem meg, ellenem fordul. A hívőnek a 
mulasztással való vétek fáj a legjobban, mert nem hiszi el, hogy Isten ezt is megbocsájtja! 
Ehelyett azt mondja, hogy én rontottam el, én is akarom rendbe hozni. 
 

János evangéliuma (Jn 6,46) 

 
János6.46. nem mintha az Atyát látta volna valaki, hacsak az nem (azon kívül), aki az Istentől 
való, az látta az Atyát.  – Jn 1,18: Istent senki sem látta soha, az Egyszülött Isten, aki az Atya 
ölében van, Ő nyilatkoztatta ki. Mt 11,27: Senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú és a Fiút, csak 
az Atya. Lk-nál is megvan ugyanez: senki sem tudja...  Jn 3,13: senki sem ment fel az égbe, csak 
aki az égből jött le, az Emberfia. Ha senki sem látta Istent, mi a helyzet a prófétákkal? A 
valóságos Istent nem látják, ezért nem ismerik. Valamit tudnak belőle. 
Miért mondja Jézus, hogy senki sem látta Istent? Csak az Ige által lehet Istent megismerni, és ő 
addig még nem jött el. Ez azt igazolja, hogy Jézus az Isten! Ezen kívül: a rész nem tudja 
teljességében elhozni az egészet. Teljességében nem láthatja senki az Atyát, de mindenki eljut 
ide az örökkévalóságban! Csak az ismerheti Őt teljességében, aki belőle van! Mi teremtettként 
vagyunk belőle, Jézus pedig nem teremtettként van belőle. Istenből vagyunk, de nem istenek. 
Isteniek vagyunk. Isten megismerhető, de a megismerés folyamata végtelen. 
Aki az Atyát ismeri, ismeri a Fiút. Miért? Jézus azért jött el, hogy bemutassa, milyen az Isten. 
Mi az Ószövetség értéke? Legalább tudnak Istenről! Ez volt a legkevésbé szennyezett kép 
Istenről: egy az Isten, Szellem az Isten, azaz láthatatlan. Mi a próféták dicsősége? Rámutattak 
Istenre! Ez látszik a színeváltozásban is. Az a láthatatlan Isten, aki bejelentkezett náluk, a 
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törvényei által erkölcsileg ragadható meg! Ezt ők nem látták, mert nem láthatták. A 
tízparancsolat egytől egyig erkölcsi parancs, ami nem hordoz büntetést. Ezt már Mózes tette 
hozzá. 
Ismerheti-e az Angyal teljességében az Atyát? Mikor megkérdezik az Angyalkönyvben, hogy 
folyton látja-e az Atyát, azt válaszolja, hogy nem tudják, mit kérdeznek. Egyfelől Istenben él, 
másfelől teremtmény. Ha közvetlenül be lenne kötve az Atyához, nem lenne Szeráf, aki 
vezesse. Azt mondja: az ÖRÖM megmagyarázhatatlan, még ő sem látja át! 
 
Feri bácsi mondta, hogy aki megtért, az visszajön ide megszentelni. A szeretet ugyanis a Földön 
örök cselekvésben megnyilvánuló örök változás. A szeretet elsősorban áldozat és nem élvezet. 
 
Annyit látok az Atyából, amennyit Jézusból látok! 
Annyira ismerem az Atyát, amennyire Jézust ismerem! 
Annyit tudok az Atyából, amennyit Jézus tanításából hiszek. És ez a hit válik odaát 
megtapasztalássá! 
 
Fontos-e, hogy milyen az Isten? Fontosabb, hogy ki az Isten! Nem az a lényeg, hogy hogyan 
élem meg, hanem hogy megélem! Mert ez jelenti azt, hogy létezik! 
János17.3. az pedig a (világ)korszakokra szóló élet, hogy megismerjenek Téged az egyedül 
való(igaz) Istent és akit elküldtél, Jézus Krisztust. – Ebben az erkölcsi értelemben nem éltek az 
ószövetségi zsidók. Jézus megmondta: én vagyok az út, valóság, élet. Aki őt megismeri, az 
életet ismeri meg, és aki az életet ismeri meg, az él. 
 
Istenismeret = korszakokra szóló/örök élet. Ezt már az Ószövetségben is megmondta az Atya: 
Óz 6,6: Irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatást, istenismeretet inkább és nem égő 
áldozatot. 
 
Az istenismeret és a hatalomgyakorlás két ellentétes dolog, mert aki ismeri Istent, nem fél. 
HF: tovább olvasni, gondolkozni rajta. 
 

2013. december 17., K 
 
27-én van közösség! 
 
Ellenségképről: ki az ellenségem? Mit mond az Angyal? Az ördög az ellenség. Az Angyal szerint: 
minden erő az ellenséged, ha nem szereted. Ha eggyé válsz vele, nem lesz ellenséged. A 
megismerés a tanítványságon keresztül lehetséges csupán. 
Például nem cél egy másik embert megérteni, mert értelemmel meg lehet ugyan érteni, de 
Jézus gondolkodásából ki kell ehhez lépni. 
Mitől válik a másik ember egy tanítvány ellenségévé? Egy tanítvány nem lehet rendőr, mert 
egy tanítványnak csak Isten parancsolhat. Nem az engedelmeskedtetés lelkében él. Nem áll be 
az erőszak világába. 
Ha becsap egy árus, jobban akar járni, nem azt akarja nekem, mint amit magának akarna. 
Becsapja és kihasználja a másikat. Mert ha kicsiben becsap, nagyban is be fog csapni. Nem 
embernek, baleknak tekint! Attól még, hogy ellenségemnek tekintem, nem viselkedem vele 
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ellenségesen, hanem szeretem őt. Ha becsapott egy árus, megmondom neki. Ki a 
felebarátom? Az én felemről barát, akiről fölteszem, hogy az ő oldaláról is létrejöhet egy baráti 
kapcsolat. Nem testvéri, baráti kapcsolat. Nem akar ártani. Az ellenség tudatosan akar nekem 
ártani. 
 
Mi a körülmények szerepe a tékozló fiú történetében? Elkezdett gondolkodni és visszatért az 
Atyához! Mások ilyen körülmények között öngyilkosok lettek. 
Az Angyalkönyv azt mondja a tanítványok számáról: mindig csak tizenkettő. Nem a 
körülmények hatására térnek meg az emberek! Hányan tértek meg a háború hatására? A 
hatalmas nyomor hatására? Mégis: Zakeus megtért, pedig nagyon gazdag volt, Máté vagyis 
Lévi is otthagyta a jól jövedelmező vámot Jézusért. A gazdag ifjú viszont nem tért meg. 
Nyugtalanságot éltem meg, Isten taszított a nyugtalanságba, hogy megkeressem a helyemet! 
János szerint a csalódás a lelki háttere a megtérésnek. Csalódik a tanítvány a korábbi 
istenében és végül felváltja az Igaz Istennel, aki maga a Valóság! 
Ha valaki napi áldozó, térden csúszik-mászik és engesztel orrba-szájba, azon aggódik, hogy 
még mit tegyen, mennyit gyónjon, hogy egészen tiszta legyen! Előbb-utóbb csalódni fog ebben 
a meggyőződésében! 
Van-e olyan, hogy valakinek nincsen körülménye? A szellemvilágban is van, mert ha nem is 
létezik, akkor is úgy élem meg! Egyedül Isten nem körülmény, hanem CÉL! 
 
Mindenki hisz valamiben. Aki semmiben nem hisz, az még öngyilkos sem tud lenni, mert mi 
van, ha nem sikerül? 
 

Az Írás 

 
Mi az Írás? Az Ószövetség, a Szentírás. Az írás szó nem jelenik meg az Ósz-ben. Az írástudó 
kifejezés először a Kivonulás könyvében fordul elő, az egyiptomi írástudókra vonatkoztatva. 
Egyszerűen azt jelenti, hogy tud írni az illető. A mágusokkal, varázslókkal együtt említi őket, 
akik a botot kígyóvá változtatták. Az első írástudó, aki Isten bölcseségének tudója, Ezdrás. Ő 
ismerte Mózes törvényét. Dávid udvarában Jonatán volt írástudó. Nehemiás Szádok papot 
nevezi írástudónak, itt kezdődik a papság és az írástudás összekapcsolása. 
 
2014. január 2.: fogalmi tisztázás a jóról és a jóságról, utána jöjjön a rászorulás! 
 

2013. XII. 19., CS 
 
Kérdés: ha a csalódás vezet a megtéréshez, akkor hogyan egyeztethető ez össze azzal, hogy a 
megtérés odaát történik? 
Igazán nagyot odaát csalódik az ember! Eben Alexander nem megtértként jött vissza annak 
ellenére, hogy odaát találkozott Istennel. A tudományban biztosan csalódott, mert a 
tudomány szerint meg kellett volna halnia! Kapott egy abszolút bizonyosságot, hogy létezik 
Isten, nincsen halál és van másvilág. Nem egyetlen csalódás vezet a megtéréshez. 
Alexandernek most már az általa elképzelt istenképben kell csalódnia. A Hang azt mondja, 
hogy mindenki találkozik Jézussal a halála után. Igen ám, de nem úgy, ahogyan ő elképzeli, 
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hanem egy bizonyos formában, ami nem is föltétlenül tudatosul azonnal. Ha megkérdezik 
odaát, ki vagyok, az a válasz, hogy a Te tanítványod vagyok, Uram. Isten gyermeke vagyok. 
 
Rossz-e a pokol? Szükséges. A Föld a pokol része! Mégis, milyen sokan élik meg az 
otthonuknak! Valójában a poklot én teremtem magamban. Ahogyan az Angyal mondja: te 
hívtad létre a rosszat és a jót. Válaszd a jót és a rossz eltűnik. A pokol: az önzés lelkülete! 
 
Az okosság és óvatosság kérdéséről szeretnék többet tudni. Nálam az okosság nagyon 
belevegyül a világi okosságba, az értelem pallérozottságába. Mit jelent az okosság és hogyan 
óvakodjam az emberektől? 
Óvatosság: ne hagyjam, hogy erkölcsi rosszra rávegyenek. Figyeljek arra, hogy főleg én ne 
kövessek el bűnt az ő hatására, és neki se adjak alkalmat a bűnre. Okosság: csak ártatlanul 
bántanak? Jobb meghatározás: az okos, aki tanítvány! 
 

2013. XII. 27., P 
 
Angyalkönyv: amit más helyett emelsz, az nem nyomhat le. Mikor több mint 13 kg súlyú 
csomagot küldtünk egyik testvérünknek, ki helyett tettük ezt? A testvérünk vértestvérei 
helyett, akik nem támogatták anyjukat. Itt a szolgálatról van szó, de nem a kiszolgálásról. Már 
pusztán az is szolgálat, amit emberileg teszek meg a másikért. 
 
Rendben van-e ez a dolog? Ha rendben van, akkor hogyan lehet, hogy Jézus rászólt a 
tanítványaira, hogy mikor lesz már hitetek? Hogy mit kell tennem? A tanítvány állapotszerűen 
tanulja, hogy mit vár tőle Isten. 
 
Ha valaki nem megtértként van itt, az az ördögöt szolgálja. Aki az ördög gyermekeként hal 
meg, nem találkozhat Istennel! Ha találkozik is vele, nem ismeri fel. Az Angyalokkal sem tud 
szóba állni. Eben Alexander sem találkozott Istennel, csak valamivel, amit ő Istennek nevezett. 
 
Ezek nem látják Istent, így magukra sem látnak rá, mert nincsen önismeret istenismeret nélkül. 
Nem látják, hogy honnan jöttek és hová mennek. Az is lehet, hogy abból a ködből, amiből nem 
tud kikecmeregni, egyszercsak leszületik valahová. Higgyük el, hogy Isten a legjobbat akarja 
neki. Mindenkinek addig van személyes útja, amíg rá nem lép a Jézussal azonos útra. 
 
Miért születik valaki családba az Isten nélküli világban? Legalább a rokonait szeresse, hogy 
tapasztalatot szerezzen. Mindenki kapcsolatba születik le: egy hétköznapi értelemben vett 
emberi kapcsolatrendszerbe. Egy hétköznapi családban az anyának a gyereke az első az 
életében. Az anya azért szoptatja a gyermekét, mert az emberi létezésnek ez a természete, 
enélkül nem élne ember a Földön. Az állatnál ösztön, az embernél szeretet. A család többi 
tagja is ad a gyereknek, ez a gondoskodás. Ez a kapcsolatrendszer feltétele, mert a gyerek nem 
tud önmagáról gondoskodni. Mi történik, ha a szülők már nem tudják ellátni önmagukat? 
Fordul a helyzet: most már a gyerekek tartják el a szüleiket. De nem azért, hogy visszaadja. Aki 
vissza akarja adni, az nem is akarja elfogadni. A tanítvány úgy fogadja el Isten ajándékát, hogy 
nem érzi magát adósnak. Az egyházak azt sulykolják, hogy adósa vagyok Istennek azáltal, hogy 
elfogadom az ajándékait és ettől rosszul kell éreznem magamat. Ez a lelkek fölötti uralom. A 
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magukat ellátni képtelenek ellátása nem segítés, hanem felelősség, lelkem mélyéből fakadó 
kötelesség. 
 
Egyik testvérünknek azt mondta egy cigány, hogy náluk nagy az összetartás és egyetlen 
hajléktalan cigány sincsen. Ennek az a másik oldala, hogy azt kell tennie, amit a többiek 
akarnak, azaz, rámegy az üdvössége! A magyaroknál nincsen meg ez az összetartás. 
 
Tehát a súly emeléséről: olyan helyett emelem a súly, aki helyett nem kellene. 
 
Kérdésem: mi az okosság és az óvatosság? Jézus szerint a világ fiai okosabbak a maguk módján 
a világosság fiainál. Mivel kapcsolatban használja ezt Jézus, mivel állítja szembe? Állapotszerű 
probléma a közösségünkben, hogy milyennek látjuk a világ fiait? Nagyon hajlamos vagyok rá, 
hogy a világ fiait csak megtévedteknek lássam. Fontos, hogy ne kihasználjanak, de 
felhasználjanak minket. Hogyan érhetjük ezt el? Nálunk a hitünk együtt jár egyfajta naivitással. 
Mindig több jót tételezünk fel, mint valójában van. Ki tudnak használni a rafináltságukkal, akár 
a családi körben is. Jobbat tételezünk fel róluk, mert már nem abban a látásmódban élünk. A 
tanítványnak még az is a javára válik, ha becsapják, mert tanul belőle! Ha okos vagyok és 
óvatos, jót teszek a másiknak is, mert nem adok alkalmat arra, hogy vétkezzék ellenem. Erre 
persze mondják, hogy milyen embertelen, szívtelen, kemény vagyok. Mi tanulunk, de nagyon 
kevés embernek tényleg feladata, hogy ételt osszon a szegényeknek és felruházza őket. Teréz 
anyának ez volt a feladata, hogy bemutassa, milyen a megértés, együttérzés, Isten általi 
segítés. Mit jelent az önzetlenség? Ezt a feladatot kapta. Feri bácsi nem ezt a feladatot kapta. 
Egyszer ő is lement a hajléktalanokhoz, adni nekik almát. Nem kellett nekik, mert pénz kellett 
nekik. A szeretet nem szirupos cukrosvíz, a szeretet kemény, mint a gyémánt! Nem úgy 
kemény, hogy üveget lehet vele karcolni, hanem úgy, hogy megingathatatlan! 
 
János6.47. Ámen, Ámen mondom nektek, aki hisz bennem, (világ)korszakra szóló élete van, - 
örök életnek is érthetjük. Mit jelent az örök élet? János kigyűjtött számos részt az élet szóról, 
nem mindet, házi feladat átnézni. 
Következő igerész: én vagyok az élet kenyere. Melyik életé? 
 

2014. I. 2., CS 
 
Aki a világgal foglalja el magát, azért van gondban, mert gonosz a világ, az elrabolja az időt 
attól a munkától, mely növeszthetné benne szeretetem működését, s így építhetné magában 
azt a készséget, hogy átvegye tőlem az Én BÉKÉMET, melyet nem úgy adok, mint a világ. 
Én nem félelemmel és feszültséggel teli békét kínálok fel nektek. Az Én békém: öröm a 
Szentlélekben. Ezen akkor sem tudok változtatni, ha ezt ti nem fogadjátok el. (Hang 383.) 
 
Ha valakinek ártani akarok, miért magamnak teszek rosszat? Olyan válasz, amit egy nem 
tanítvány is ért: hitem szerint Isten szeretetre teremtette az embert, nem ártásra. Hitem 
szerint csak a szeretetben fejlődik az ember. 
 
János evangéliuma kapcsán merült fel a kérdés: 
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Miért foglalkozzunk annyit az élet szóval? Mert Jézus azonosította magát az élettel! Az élet 
szóban az örök életről van szó. Ezzel mindent kínál, az üdvösséget, teljességet, saját magát. 
Hogyan határozhatjuk meg az örök életet? A Katolikus Lexikon szerint az örök élet Isten kezdet 
és vég nélküli élete. Ezzel az a gond, hogy ha Isten maga az élet, akkor neki nem lehet élete. 
Isten nem kapja senkitől az életet, ő az élet forrása. Mi pedig kapjuk az életet, mert nem mi 
vagyunk a forrása. Az Ószövetségben már Mózesnél is előfordul az örök élet fogalma, a testen 
túli létezés fogalma már ismert volt előttük. Ezekielnél már megjelenik, hogy jó vagy rossz lesz 
a halott sorsa, előtte a seolban, a vigasztalan élet helyében gondolkodtak. Jézus több helyen 
utal a másvilági létre: Lázár példabeszédében Ábrahám kebelére kerül, a latornak a 
Paradicsomot említi, a tüzes gyehennáról is szól, és a közösségén az alvilág (Hádész) kapui sem 
vesznek erőt. 
 

Élet 

 
Mk 7,14: itt az élet = Jézus. A szűk kapu és a keskeny út ellenben Jézusba vezet. Miért találják 
meg kevesen? Mert inkább szerették a sötétséget. Meddig gondol a világ kicsinynek? Amíg 
nem vállaljuk öntudattal a tanítványságunkat. Amíg nem lépünk föl a jézusi öntudattal, ami 
önmagában tiszteletet kelt. Ha nem zavar a saját helyzetem és világít a lelkiállapotom. Nem 
kicsinynek látnak, hanem irigylésre méltónak. Mikor Jézus kiküldi tanítványait, nem mondják 
őket kicsinynek. Szegénynek sem mondják, mert ez is látás kérdése. Ezzel nem a butaság, 
hanem egy ésszerű látásmód kerül elő. Olyan értékeket ad nekem Jézus, melyeket, ha 
felkínálok másoknak, végtelen gazdagság nyílik meg számomra is és számukra is! Lehet-e 
kiszolgáltatott, aki Isten által szabad? Akkor sem lehet, ha kényszerítik, mert a belső szabadság 
a döntő! A külső szabadságért csak harcolni lehet. A benső szabadságot pedig megélni és 
megszerezni lehet. Miért van az, hogy sokan függetlenségre törekszenek a kapcsolataikban? 
Menekülés. Kimarad a szolgálat a kérdésből. Tehát nem rossz a függőség és nem jó a 
függetlenség. A megkötözöttség egészen más. Azzal vagyok megkötöződve, amit Isten helyére 
teszek. Ideiglenes érték-e a függőség? A függés örök érték, mert ha TŐLE függsz – ember vagy! 
(Angyal, 1944. február 4., 33. b. Lilivel). Ez képződik le a hétköznapjainkban, mert ha egy 
kapcsolatot az egyik fél nem tart fenn, már nem is létezik. Függök a másiktól: figyelembe 
veszem őt. A szeretet eszköze a függés, mert odafigyelek a másikra. 
 
Vicc: Melyik országban a legboldogabbak az emberek? – A Mennyországban! (Végeztek egy 
felmérést és Thaiföld jött ki.) 
 
Azért is találják meg kevesen a keskeny utat, mert az emberek jobban szeretik a sötétséget. 
Kevesen keresik! Aki az anyagot éli meg életnek, az nem is keres mást! Mi az Út, Jézus 
keresésének feltétele? A nyitottság, Jézusra való nyitottság. Ahogyan az Angyal mondja: 
minden erő ellenséged, ha nem szereted. Akkor fogod szeretni, ha keresed. Akkor keresed, ha 
nyitott vagy rá. 
 
Hogyan állíthatja Jézus, hogy kevesen nyitottak rá? Miért olyan kevesen nyitottak Rá, 
miközben több mint egymilliárd keresztény beszél róla nap mint nap? Jézus valódi személye 
annyira különbözik attól, amit el tudnak képzelni, hogy nem tudnak hinni benne! Sokan azt 
gondolják, hogy követhetetlen követelései vannak. Ő pedig kijelenti: betölteni jöttem a 
törvényt. Nemcsak megvalósítható a törvény, hanem azt is mondja: minden lehetséges annak, 
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aki hisz, még a törvény betartásán túlmenően is! Ezért mondja jól a Hang, hogy a vallás és az 
egyház által nem tudtok megismerni. Így üdvözülni sem lehet ezek által, mert ha nem ismerem 
Jézust, nem is szerethetem és nem üdvözülhetek. Az egyházak útja nem Jézus útja, mert 
hierarchia van, áldozatbemutatás van irgalmasság helyett, hirdeti a megbocsájtást, de nem 
teszi, összefonódott az egyház az állammal, hatalmaskodik, uralkodik, kényszerít, emberi 
szabályokat vezet be, kisajátítja a tanítást és annak értelmezését. 
 
Jézus útja küzdelmes út, mert önmagunkat kell leküzdeni, önmagunkban kell utat vágni, így 
érthető az Angyal szava: Azért keskeny, mert csak egy ember járhatja, mert maga vágja. 
 

2014. I. 7., K 
 
Hogyan lehet valamit úgy megfogalmazni, hogy azt egy nem tanítvány is értse, aki kérdezett 
tőlünk valamit? Azért lehetetlen, mert mi is állandóan tisztázzuk a kérdéseket, és előttünk is 
egyre több tisztul ki. A kérdéseink újabb kérdéseket szülnek. 
 
Sokszor elég az, hogy visszakérdezek: te mit értesz ezalatt. Leggyakrabban meg akarnak fogni 
és ezzel lehet kibújni belőle. Viszont adódhat olyan helyzet, hogy színt kell vallani, ami 
gyakorlat kérdése. Egyszerű szavakkal megfogalmazni a valóságot. Egy ilyen egyszerű kérdés, 
amiről el lehet gondolkodni: milyen céllal születtem le ide a Földre? Mire használom? 
 
Kérdés: a gyászról. Másik: mit tegyek, ha úgy érzem, valaki bántani akar? 
 
Minden látás kérdése. Attól, hogy elhagyta a földi világot, kilépett a testéből, még nem történt 
vele erkölcsi rossz. A szellemi halál, a kárhozat a rettenetes, amit el kell kerülni, a testi halált 
viszont egyikünk sem kerüli el. Mindenki tud segíteni. El kell döntenem, hogy kell-e neki 
segítenem, például azzal, hogy felajánlom őt, vagy misét mondatok érte. 
 
Igaz-e, hogy csak jól jár, aki meghal testében? 
 
Mindenkiben van hiány. Az ember addig foglalkozik a hiánnyal, amíg tanítvánnyá nem válik. 
Mert nem az a fontos, hogy milyen vagyok, hanem, hogy Kié vagyok. És majd Isten elintézi. 
Rábízom magamat Istenre. Már nem magam megjavításával foglalkozom, hanem a szolgálat 
lesz a célom. Ehhez eszköz Isten megismerése. 
 

2014. I. 9., CS 
 
Mennyire éli meg a tanítvány a lelki békéjét? Amennyire rálát Istenre. Mi a benső béke? Az  
Istenhez tartozás bizonyossága! Tudom, hogy Isten él bennem. A hazataláltság öröme. Nem 
egy agymunka által kibogarászható, előidézhető kép, mint pl. egy vicc, hanem benne van a 
szellemben! Hit! Élmény, de nem érzelem. Mindig tudunk fejlődni, de nem a hiányra kell 
tennünk a hangsúlyt! Aki a hiányt látja, a negatívumot látja, nem tud fejlődni. Aki megéli 
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magában Istent, azt jelenti számára, hogy jó vonatra szállt. Hacsak nem szállt le, gyakorlatilag 
már meg is érkezett. 
 
Eben Alexander nem rendelkezett lelki békével, mert nem hitt. E lelki békét csak az Istennel 
való személyes kapcsolatban tudja Isten adni. A sérült emberi természet teszi föl állandóan a 
kérdést, hogy mikor érünk már oda, hol tartunk, stb. Azért sérült az emberi természet, mert 
megtévedt. A Wambach-féle könyv (Hányszor születik meg egy ember) úgy beszél Istenről, 
mint aki mindenkinek teljesíti a benső várakozását. A tanítványnak csak egyetlen rendje van: 
Isten rendje. Akár ezerszer is leszületik Istenért, mert szolgálatot tesz vele. A válasz arra, hogy 
hogyan éli meg a tanítvány a benső békét: majd meglátjuk! 
 
Miért hal meg valaki? Isten lehetőséget ad a maga rendjében arra, hogy előbb-utóbb 
visszataláljon Hozzá a szellem. Ehhez megadja az erőt is: a lélek él a leszületés lehetőségével. 
Azért hal meg, mert visszaszólítja Isten. Kihívja belőle az életerőt. Az ember befolyásolhatja, de 
nem ő mondja ki az utolsó szót. 
 
Az Istenben megélt biztonság több annál, amit a Hang mond a szívbékéről, hogy minden 
kérdésre értelmet és érzelmet megnyugtató választ kapunk. Ahogyan Jézus mondja: amikor 
majd együtt lesztek velem az Atyánál, már nem kérdeztek semmit – mert minden egyértelmű 
lesz! 
 
Azt mondja az Angyal: Isten bennünk szemléli önmagát. 
 
Mi a különbség az üdvösség és az örök élet között? Az élet a szeretetben való lét, Istenben 
való lét. Az üdvösség pedig azt jelenti, hogy Isten megszabadít a bűneinktől. Jézus = Isten, a 
Szabadító. 
 

Élet – folyt. 
 

Ha az örök élet jelen idejű állapot, az örök életben éljük-e meg magunkat vagy a mulandó 
életben? Az örök élet nem a testi halál után kezdődik. Azért nagyon jó ez a kérdés, mert eddig 
tévesen a másvilági élettel azonosítottam az örök életet! És ez nem igaz! A mulandó élet 
körülmény, az örök élet a szellem állapota. A test csak ruha. 
Mi választja el az örök életet az örök létezéstől? Az örök élet a szeretetben való lét. A 
létezésben ez nincsen benne. Jézus az Út, Valóság, Élet. Mi az örök élet tartalma? Az Istennel 
való kapcsolat. 
Örök élet = Istennel való örök kapcsolat. 
Mi a létezés? Nem kell hozzá Istennel való kapcsolat, mert az van. A létezés eszköz arra, hogy 
Istennel kapcsolatba kerüljünk. 
 
Szeretnek-e az angyalok? Azt mondja az Angyal: te hívtad létre a rosszat és a jót. Az angyalok a 
fényben élnek, Istenben élnek. Ahol csak szeretet van és nincsen rossz, ott nem lehet külön 
szeretni. Isten maga a kiáradás. 
 
Senki sem ismeri az Atyát, mondja Jézus. Igen, mert az Atyát Jézus tanításán keresztül lehet 
megismerni. Isten Országát sem ismerik, mert Vele jött el! Ahhoz, hogy belépjünk az örök 
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életbe az örök létezésből, újjá kell születnünk Jézusban. Mert újjá kell születnetek ahhoz, hogy 
bemenjetek Isten Országába (Jn 3,3). Az üdvösség azonos az újjászületéssel azáltal, hogy 
megszabadít. Így tehát az üdvösség egyenlő az örök élettel. 
Akkor él egy szellem, ha Isten benne van az erkölcsi világában, ha Isten az erkölcsi világának 
középpontja. Különben a szellemi halál állapotában van. 
 
Az örök élet útja Jézus. A mulandó élet útja az ember akarata. Azért találják meg kevesen az 
örök életre vezető utat, mert kevesen keresik, mert kevesen nyitottak rá, és mert nem 
nyitottak, nem is fogják megérteni. 
 
Mivel igazolhatjuk, hogy a keresztény vallások nem Jézus útján járnak? Nem tudják a 
cselekedeteikkel alátámasztani, amit Jézus nevében mondanak, a szervezeti felépítésük sem 
tőle van, hatalmat, engedelmeskedtetést, kényszert alkalmaznak a híveikkel szemben. Hang 
3901.: ontológiai különbséget hirdetnek a felszentelt pap és a világi között, hogy a papnak 
vannak olyan adottságai, amelyek a híveknek nincsenek (bizonyos szentségek kiszolgáltatása). 
Ebben mi nem hiszünk. Mindannyian papok vagytok! 
 
HF: átnézni a kigyűjtést, hogy melyik szól az örök életről, és melyik a testiről. 
 

2014. I. 14., K 
 
Kérdéseim egy testvéremhez: 
Mit ért az alatt, hogy azzal szeretem helyesen embertársaimat, ha azt a jót akarom magamnak, 
ami Isten szeretete szerint való? Tehát benne van-e a második főparancs? 
Hogyhogy nem lehet tanulni a szeretetet? Akkor mit lehet tanulni? 
 
A szeretetet nem lehet tanulni. A tanulás a tudatba szerzés, és amit megtanulunk, azt nem kell 
feltétlenül elhinni. Jézus azt mondja a tanulásról, hogy alakítsuk át a gondolkodásunkat. Ez 
nem iskolai tanulás, erre ráteszem az életemet. A látásmódomat, értékrendemet kell 
átalakítanom. Mit alakít át a tanulás? A lelkületünket, a szívünket alakítja át. Ha a szív a forrás, 
mi az értelem? Eszköz. Minden eszköz, az értelem is az. Az értelem el tud vinni a világosságtól, 
a gonoszat is meg tudja indokolni. Az érzelem nem a szív. A szív az ember törekvésközpontja. 
Az érzelem a lelkület egy formája. Akkor van baj, ha túlsúlyba kerül az értelemmel szemben. A 
helyén kezelve jó. Az érzelem szolgálja az értelmet és nem fordítva. A világ az érzelmeit 
azonosítja a szeretettel. A valódi jóság forrása a szív. A szív bőségéből szól a száj. Mikor Jézus a 
gyűlöletre szólít fel, nem érzelmet kér, hanem egyértelmű elhatárolódást. 
 
Világos különbség van a tanítványság és a közoktatás vagy az egyetem között. A tanítvány 
keresi Jézust, a diákot meg beiskolázták. Az előbbi nyitott Jézusra, az utóbbi alig-alig a 
tantárgyakra. Emez megérti és megismeri Jézust, a másik sohasem fogja annyira átérteni a 
területét. A hit gyökere a szeretet, hogy szeretem Jézust. Így kezdi Jézus: aki szeret engem. A 
zseni szereti a tantárgyakat, egy átlagos diák nem! És mégis, mennyivel több egy tanítvány a 
zseninél! A tantárgya miatt! 
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Miért mondja az Angyal: Ő keres téged, te csak menj utána! Ahogyan Jézus mondja: ha 
elveszik egy bárány, a pásztor utána megy és megkeresi. Isten keresi előbb, mint ahogyan meg 
akarna térni. Ajtód előtt állok és kopogtatok. Miért Isten az első minden 
kezdeményezésünkben? Teremtésünktől fogva Ő kezdeményez. Hogyan teszi ezt? Ha Isten 
ismeri a szellemeket, ismeri az állapotukat is. Tudja, hogy mikor kezdeményezzen. Hagyja, 
hogy kiforrjon a lélek addig, hogy kész legyen a keresésre. A megtérés csak azután jön! 
 

Jó, jóság 

 
Világ szerint: mindaz, aki vagy ami a család, társadalom, emberiség vélt érdekét a szellem vagy 
az anyag területén kiszolgálja. A jó relatív és szubjektív fogalom. Ellentéte a rossz. 
Jézus szerint: Mk 10,18: egy a Jó, az Isten. Istennek nincsen ellentéte, csak hiánya van. Isten 
objektív és abszolút. 
 
Jó az Angyal szerint 
Végigmegyünk az Angyalkönyv néhány idézetén. 
16. o. Ami eddig jó volt, rossz lesz, ami rossz volt, jó lesz. A gondolkodásátalakításról beszél.  
 
74. o.: Erény, jóság, jószándék – ez mind cserép. Az a világi ember, aki saját magát tekinti a 
forrásnak és nem Istent, mond ilyet. Azokat az értékeket ítéli el az Angyal, melyeket az ember 
hozott létre. 
 
Mi a mámor? Az Öröm! Istenbe oltódás, Istenben való lét a mámor! Ez a bor szimbóluma. 
 
87. o.: Te hívtad létre a rosszat és a jót. Válaszd a jót és a rossz eltűnik. Hogyan értsük ezt: te 
hívtad létre a rosszat és a jót? A gondolkodásunkban, látásmódunkban. A gondolataink által 
teremtjük meg a magunk világát, abba teremtjük bele a rosszat és a jót. Milyen jóról beszél itt: 
válaszd a jót és a rossz eltűnik? Az abszolút Jóról beszél. Csak ekkor tűnik el a rossz. Csak az 
ember tud rosszat teremteni. 
 
93. o.: Milyen könnyű a jó! Jónak lenni jó. Az én igám édes, az én terhem könnyű. 
 
95. o.: A bűn neve: már nem jó. A bűn az elrontott jó. Jó volt, de már nem az. 
 
100. o.: Megválthat-e a pénz, az áldozat, a jóság, a jószándék...? Amit az ember talál ki jónak. 
Nem attól adás az adás, hogy mit és mennyit adok, attól, hogy tudom: csak azt adhatom, amit 
Istentől kaptam. Tudom, hogy nem én adom. Ha úgy gondolom, hogy én adok, nem is adtam! 
Az Angyal is csak hozza Isten ajándékát, amit mi továbbadunk. 
 
156. o.: Legyetek tiszták a jóságtól! Ne gondoljuk magunkat jónak, ne fényezzük magunkat! 
 
HF: új fogalom: rászoruló. (Egyik testvérünk adott egy ilyen anyagot.) 
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2014. I. 16., CS 
 
Két kérdésem van. Sokat gondolkoztam azon: mi van az elégedettséggel. Elégedett legyek-e 
magammal, vagy sem. Jézus sem volt mindig elégedett a tanítványaival. A Hang azt mondja: 
nem az a fontos, milyen vagy, hanem, hogy kié vagy. 
 
Lássam meg magamban azt a jót, ami azonos Jézussal. A párbeszédima mondja meg, hol tart 
az ember, ez a tanítványság mércéje, nem pedig az, hogy mit mondanak a többiek, a nem 
megtértek. 
 
Van-e különbség a kereső és az elégedetlen ember között? A kereső Istent keresi, az 
elégedetlen pedig önmagával foglalkozik. Ha a kereső megtalálja, amit keres, a helyére kerül. 
Elégedett-e velem Isten? Nem lehet a gondolkodásába beilleszteni ezt a fogalmat, mert ő 
szeret. Mikor Jézus azt mondta tanítványainak, meddig tűrjelek titeket, elégedetlen volt-e? 
Van-e különbség az elégedett és a hazatalált ember között? A tanítvány lehet hazatalált, az 
elégedettben inkább az önelégültség vagy másokkal való elégedettség található meg. Az állat 
elégedett, mert ösztönlény, öncélú. Milyen területen fogalmazódik meg az elégedettség és 
elégedetlenség? A teljesítmény területén. Helyezett-e Jézus hangsúlyt a teljesítményre? 
Egyáltalán nem! Az erkölcsbe nem fér bele az elégedettség! Egy ember által létrehozott 
fogalom, az emberi magatartással, természettel kapcsolatos. Jézus a hazataláltságot használja 
az elégedettség helyett és egészen más, sokkal bővebb tartalommal. A kereső már a kereséstől 
boldog, az elégedetlen pedig boldogtalan, nyugtalan, stb. 
 
Mi történik, mikor Jézus megfeddi tanítványait? Nem akarta nevelni őket, mert nevelni nem 
lehet senkit erkölcsileg. Szembesítette őket a hitetlenségünkkel. Voltak-e elvárásai a 
tanítványaival szemben? Igen, voltak. Előtte már tapasztalatokat is szereztek, mert elküldte 
őket kettesével maga előtt, és igenis tudtak gyógyítani. Joggal várhatja el tőlük, hogy tegyenek 
csodát, és azt, hogy gyökerében értsék meg, kicsoda Jézus. Tehát az elvárás volt emögött. Ha 
nem lenne elvárás, nem lenne lelkiismeret-furdalás sem és hűség sem. Ha Jézust tanulom, 
elvárhatja tőlem, hogy eszerint is cselekedjem. 
 
Másik kérdés: tiszteld atyádat és anyádat. Mi a tisztelet és kinek jár? Kit lehet tisztelni? Azt, 
akit tiszteletre méltó. Feri bácsi mondta: tiszteld atyádat és anyádat, de zárójelbe oda kellene 
írni, hogy ha olyanok! Sokakban csak azt lehet tisztelni, hogy ők is emberek. A zsidó egyház 
családközéppontúságát lehet benne felfedezni. Tisztelik az őseiket, Ábrahámot, Izsákot és 
Jákobot. Mennyiben igazolja vissza Jézus ezt a magatartást? Nem ezt igazolja. Ha betölteni jött 
ezt a törvényt, nem töltötte be a negyedik parancsot. Megtagadta-e anyját? Istennek nincsen 
anyja. Nem elhatárolódik tőle, hanem azt mondja: én nem ember vagyok. Mária nem úgy 
anyja, ahogyan egy embernek van anyja. Nemcsak azt kérdezi: ki az én anyám, hanem azt is: ki  
atyám, testvéreim. Jézushoz nem lehet vérségi alapon kapcsolódni, csak tanítványi alapon! 
Ezért a tanítványával kapcsolja össze Máriát, mert ők inkább vannak kapcsolatban a 
tanítványság által, mint Jézus és Mária. Erről szól a kereszt alatti jelenet. Milyen magatartást 
vár a Hang a vérségi kapcsolatok terén? Okosságot és óvatosságot és hogy ne legyünk vele 
megkötözve. Vagyis ne tegyük őket Isten elé. Majd Jézus megmondja, hová tegye a vérségi 
kapcsolatokat. 
Mikor megkérdezik a főparancsokról, Jézus megfelel a kérdezőknek. A törvényt idézve viszont 
vagy a régieket vagy Mózest emlegeti. Ilyenkor szembehelyezkedik velük. Azért mondja nekik, 
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mert ők Mózesben és a prófétákban hittek és még az ő szavukat sem tartották be. Mikor a 
gazdag ifjúval beszél Jézus, azt kérdezi tőle, hogy jó Istenhez tartozó ember volt-e vagy jó zsidó 
volt-e. Ezért idézi a tízparancsot neki. Tehát azt kérdezi, megfelel-e a farizeusok elvárásainak, 
hogy betartja-e a törvényt. 
Jézus két parancsot igazol vissza: szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, 
teljes elmédből és minden erődből; szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Ez a törvény! A 
többit az ember toldotta hozzá! 
Egy társadalomtudós megmondhatja, hogy az ókori népek jó részénél, így a zsidóknál is, az apa 
volt élet és halál ura a családban. Ha az apa odaad valamit, akkor odaadja. Általában az 
elsőszülött örökölt mindent, a kisebbeknek semmi sem járt. Kitalálták, hogy legyen rend az 
országban, ehhez rendnek kell lennie a faluban, rendnek kell lennie a családban. A szülők 
tisztelete arra fut ki, hogy ha valaki rosszat szól apjára vagy anyjára, kövezzék meg! Korunkba 
is átkúszott, hogy a társadalom legkisebb sejtje a család. Az egyház szerint a család egy kis 
egyház (ecclesiola), melynek a családfő a vezetője. 
Az sem Istentől való, hogy ne lopj. A tulajdonjogot a világ alakította ki, mert minden Isten 
ajándéka. Ha nagy az éhezés, és van egy gazdag ember, sok étellel, el lehet venni tőle, mert 
éhen halnak. A mózesi törvényeknek a célja, hogy Izrael megálljon Isten előtt. 
 

Élet – folyt. 

 
Végignézzük, hogy a mulandó vagy az örök életről szólnak-e az egyes részek. 
 
Mt 11,5: mulandó élet. A föltámasztás a bűnösökre vonatkozik, akik meghaltak betegségben. 
Mt 12,42: sántít ez az igerész. Mit mond Jézus az ítéletről? Nem azért jött, hogy ítéljen, 
hanem, hogy megmentsen. Nem ő ítél, hanem az Ige ítél. A parázna nőt sem ítélte el. Ha 
nincsen ítélet, hogyan lehet utolsó ítélet? János szerint mikor összeszerkesztették az 
Evangéliumot, rossz helyre tették. Mondhatjuk-e, hogy Bemerítő János mondja? Igen, mert 
mondja: a fejsze már a fák gyökerén van. Pl. Jn 3,31 után simán bele lehet tenni, hogy hogyan 
tesz Bemerítő János tanúságot Jézusról. 
 
El kell döntenem: ítél-e Jézus vagy nem ítél? Ha eldöntöttem, akkor igazíthatom hozzá a 
többit is. Ha elfogadtuk, hogy nincsen büntető Isten, akkor az is következik ebből, hogy ítélő 
Isten sincsen! Szerető Isten van és a szeretet nem lehet irgalmatlan, nem lehet haragot tartó. 
Isten a szeretet, ez a sziklaalap, innen minden kérdésre előbb-utóbb megtaláljuk a választ. 
 
Mt 17,9: örök élet. Mit sugall: a halottak közül feltámadni? Aki ezt leírta, embernek gondolta 
Jézust. Kezdem érteni Pált. Jézus az ember, meghal. Mivel ő a Messiás, el fog jönni, visszajön, 
és akkor meg mi támadunk fel. De Jézus ilyet nem mondott! 
 
Mt 18,8: örök élet. A farizeusok nyerészkedni akartak a törvényen. Képmutatók voltak és nem 
azt csinálták, amit mondtak. Végső soron azt mondja Jézus, hogy vagy hozzám tartozol, vagy 
nem. 
 
Mt 19,16: örök élet. Egyértelmű. Ám van egy ellentmondás: ezt a kérdést csak Istennek lehet 
feltenni, mégis tanítómesternek hívja Jézust. 
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2014. I. 23., CS 
 
Kedden nem voltam, vizsgára készültem. 
 
Téged újjá tudlak teremteni. Ne félj hát! Mérhetetlen szeretetem által képes vagy békém és 
boldogságom befogadására. Örülj Nekem a jelenben! Ez sokkal hasznosabb, mint az, ha 
siránkozol múltbeli magadon! Én valóban örülök neked. És örülnek neked az ég angyalai is. 
Akiket te nem fogadtál el, azok örömmel fogadnak el téged, s ennek örülnöd kell. Ne félj hát! 
Nemcsak számon tartom hajad szálait, de szeretem mindazt, ami kapcsolatban van veled. A 
múltadat is szeretem, mert anélkül most nem szólhatnék így neked, s te nem vigasztalódhatnál 
szavaim által. Bízzál Bennem! (Hang 466: Nyugtalanít a közeledő számadás órája) 
 
Angyalkönyvből volt kérdés: mi a legsötétebb űr? A pokol. A hitetlen ember önmagába, a 
pénzébe, a kapcsolataiba, saját erejébe kapaszkodik, ha baja van. Amit értéknek tartanak a 
nem tanítványok, amibe kapaszkodnak, amibe a bizodalmukat vetik, mert biztonságot 
keresnek, az lesz számukra a pokol! 
Minden lépésetek az űrön át virágzó szigetté válik, ahová a többiek lépni tudnak. Istenbe 
vetett nagy hittel lehetséges ez. Isten gyermekének lelkülete képes erre! 
Ne vigyetek semmit magatokkal a régiből: mikor Jézus a tanítványait küldte ki, azt mondta 
nekik, hogy ne vigyenek semmit, mert azért küldte el őket, hogy megtapasztalják Isten 
gondoskodását. Ha rájuk bízta a feladatot, gondoskodni fog róluk. Az Angyalkönyv leíróival 
kapcsolatban: új bor új tömlőbe való. Aki a régit viszi magával, egy látásmódot képvisel. 
Mindenben az újat keressék. 
 
Aki az eke szarvára teszi a kezét: döntött Isten mellett, beállt a szántásba. Isten van elöl, a 
látóhatáron. Aki ennek ellenére mégis hátratekint, nem Istennel foglalkozik. Ezért nem méltó 
Isten Királyságára. 
 
Mikor valaki elhagyja a földi testét, mert meghal, a lényeget, a szívében, a 
törekvésközpontjában lévő tartalmat viszi át. Ha Isten volt benne, Istent találja, ha az ördög, 
akkor az ördög világát éli meg. 
 

Élet – folyt. 

 
Jézus korában a Tóra betartását tartották az üdvösség feltételének. Jézus pedig a benne való 
hitet nevezi az üdvözülés feltételének. A gazdag ifjútól azért kérte Jézus, hogy vállaljon 
közösséget a szegényekkel, hogy a bűnösök és ne a megigazultak sorát gyarapítsa. Ezzel a 
tettel jár a gondolkodás átalakítása abban a tekintetben, hogy nem a törvény betartása vezet 
üdvösségre, hanem a Jézusba vetett hit. 
 
Mt 19,17: Csak egyvalaki a Jó: az Atyára mutat. A kérdező tudhatná ezt. A többit múlt 
csütörtökön már megbeszéltük. 
 
Mt 19,29: örök élet; ugyanarról van szó, mint az eke szarva esetén. Teljes lényemmel Jézushoz 
kell tartoznom. Megszabadulok a mulandó értéktől az örök értékért. Mikor Isten 
megteremtette az embert, Önmagát ajándékozta neki. Ettől gondolhatta az ember, hogy ő 
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Isten. Ha nem a körülmények határozzák meg a tanítványt, minden körülmények között tud 
szeretni. Ezért mondhatjuk el, hogy minden a miénk, mert Istent birtokoljuk. 
 
Lk 15,24: örök élet. A fiú nem halt meg testileg a példázat szerint. 
 
Lk 20,38: örök élet. 
 
Örök érték-e a hit? Ideát mindig is az lesz, odaát megtapasztalás van helyette. Az Angyal is 
mondja: amit megtapasztalsz, abban nem kell hinned. 
 
Isten a szeretet körén belül mindenható. Mit jelent ez? Mindenre képes. Csakhogy nem tud 
hitre juttatni senkit. Nem avatkozhat bele a szabadságkörömbe. Mindenkinek az életében ott 
van lehetőségként. Nehéz a hatással megfogalmazni Istent. Inkább azt mondhatjuk: 
mindenhol ható. Úgy tart létben, hogy mindenhol hat. Ez egy vallási fogalom, amivel Istenre 
hárítja az ember a felelősséget. Isten hatalmát akarták ezzel kifejezni. A méltóságát, 
távolságát, átláthatatlanságát juttatják ezzel kifejezésre. Ezzel szemben Jézus azt mondja: 
nektek adatott tudni a Mennyek Országának titkait. A megbocsájtás a szeretet egyik 
legnehezebben megvalósítható formája. 
 
Jn 1,4: örök élet. Kifejezi azt is, hogy Jézus eljöveteléig sötétségben jártak az emberek. 
 
Jn 3,16: örök életről szól. Erre az igerészre mondják sokan, hogy áldozatnak adta az Atya 
Jézust. Jézus tanítani jött, nem áldozati báránynak. Ha azt mondjuk: egyszülött Fiát küldte, 
ahelyett, hogy adta, eltűnik ez a mellékíz. Úgy küldte Jézust, hogy kimondta, mert az Igét 
mondta ki. 
 
Mikor Jeruzsálembe vitték az áldozati állatokat, azok vérével meghintették az oltárt és ez 
törölte el látásmódjuk szerint a bűnt. Ezt a gondolkodást vihették át Jézusra. 
 
HF: végigolvasni a kigyűjtést és Jn 6,47-48-at is. Ki tudjuk egészíteni: én vagyok az örök élet 
kenyere! 
 

2014. I. 28., K 
 

Jó – folyt. 

Hátramaradt az Angyal meghatározása. 

Múltkor ott fejeztük be: úgy lesz általam a jó, hogyha átalakító vagyok. Mindenki által születik-
e a jó? Nem, csak a tanítványok által, mert a Jó egyedül Isten, akkor a nélküle élők nem tudják 
a rosszat jóvá alakítani. Aki nem Istenben él, a jót alakítja rosszá. A négy ember, akik az 
Angyaltól tanultak, kiválasztottak voltak, elindultak a tanítványság útján. (Azért tanítunk, mert 
kedves tanítvány vagy és szeretsz tanulni.) A hívő az Egyháztól tanul. Az Atya a szikla, aki 
Péternek kinyilatkoztatta, kicsoda Jézus. Aki sziklára építi házát, az Atyára építi házát. 
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Ez a jogar, amit kezetekbe adok. ... Nem rossz és jó! Csak jó! – Mi ez? A tanítás, a 
gondolkodásátalakítás, minden örök érték. 
 
203. o.: Az élő alakul ott, ahol kell. Hol kell alakulnia? Ahol hiány van. Ahol tud! Ahol 
nyitottságot tapasztal, mert csak ott van lehetősége. Ki az élő? Akiben Isten él. 
 
Tehát az Angyal szerint a Jó: alakuló rossz. Jó = ha egy vagy Vele. János szerint: Jó az emberi 
szellem teremtménye. 
A Mennyben nincsen jó, mert ennek a rosszal kapcsolatban van értelme. Ott a Van van. Így 
tehát az ember a jót teremti csakúgy, mint a rosszat. Ahol csak fény van, ott nincsen értelme a 
fény fogalmának, mert azt a sötétséghez tudjuk társítani. 
Másik meghatározás: Jó = ember Istent látása. 
 

Rászoruló, rászorultság 

 
világ szerint: anyagban, társban, érzelmi dolgokban hiányt szenvedő 
Jézus szerint: Lk 11,13: mennyivel inkább adja nektek Atyátok a Szent Szellemet! Aki Isten után 
vágyik, az meg is kapja Istent. 
Angyal: Kérésként szerepel benne, és ezzel foglalkoztak múlt héten. 
 
Nagy probléma a Hangban lévő megfogalmazások gyűjteménye. Különbséget teszünk az 
Evangéliumok és a Hang között, mert az előbbiben nem szerepel a rászorultság. Az 
Evangéliumban a kérés nevén szerepel. 
 
A Hangból idéz János: senki életében nem lehetek jelen a sorsom nélkül. A vallás domborítja ki 
ezt, számára fontosabb Jézus keresztje a tanításánál. Mi a sors? Az ember uralkodik-e a 
sorsán? A legtöbb ember úgy gondolja, hogy ő uralja a sorsát, és ha nem sikerül, akkor azt 
mondja, hogy ez a sorsom. Jézusnak nem sorsa, hanem küldetése volt. Nem is lehetett sorsa! 
Küldetése volt és életútja, de sorsa nem volt. 
Mit sugall a megfogalmazás, hogy szenvedékeny volt a sorsa? A sorsról már beszéltünk, a 
szenvedést az egyház teszi a középpontba. Úgy gondolják, hogy szenvedni jött, nem pedig 
tanítani. Küldetése, tanítói feladata volt. Mire tanít Jézus a szenvedéssel kapcsolatban? 
Örömre, szabadságra, boldogságra! 
A legtöbb ember a halálfélelmétől szenved. Ennek alapján Jézus szenvedne benne? 
Képtelenség. 
Megrendült bennem a kép, hogy Jézusnak van egy rászoruló módon megfogalmazott jelenléte. 
Ha mindenki őrá szorul, hogyan lehetne Ő rászoruló? 
 
Másik Hang-levél: aki szeret, segít a rászorulókon. Isten ad, szüntelenül ad, kiárad. Ez a 
kegyelem! Ajándékozás, kegyelem. Ezek az adás formái. Van-e olyan, amit nem áraszt 
mindenkire? Mindent ad mindenkinek, de nem mindenki veszi át tőle, nem lát rá. A Hang 
mondatát átfogalmazva: aki szeret, ad. Az adás lelkületében él. 
Ki a rászoruló? Akiben hiány van, akinek hiánya van, akár lelkületében, akár körülményeiben. 
Lehet-e rászoruló, aki hisz? Mert minden lehetséges annak, aki hisz. Kenyeret szaporít, vízen 
jár, beleparancsolja a hegyet a tengerbe. Tehát mi a rászoruló legnagyobb gondja? A hit 
hiánya! Nem rászorulók, hanem hitetlenek! – mondta Jézus egy párbeszédimában Jánosnak. 
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Hitet viszont nem lehet adni. Mindenkinek van hithiánya. Nem a Jézusba vetett hitről van szó. 
A hegy tengerbe parancsolásánál arról van szó, hogy kételkedés nélkül meg tudjuk-e tenni. Ha 
megadom egy rászorulónak, amit kér, nem lesz hite akkor sem! Így nem is adtam semmit Isten 
oldaláról. Mire szorul rá a hajléktalan? Ő úgy gondolja, hogy pénzre. De ettől nem oldódik meg 
az élete, azt csak Istenbe vetett hite oldja meg. Olyan, hogy rászoruló, nincsen! Csak hitetlen 
van! Ha segítek egy rászorulón, saját magamon segítek, mert adok. A lehetőségem szerint 
adtam, a bölcseségem szerint. 
Hogyan valósítjuk meg az adás világát, ha mindenkiben hithiány van és hitet nem adhatunk? 
Kérem Istent, hogy ő adjon, hogy segítsen meg – mondja a hívő. Hogyan tudok adni annak, aki 
nem hívő? Adok neki, de nem azért, hogy megoldjam az életét, hanem, hogy megoldjam a 
problémáját. Saját életét neki kell megoldania, azáltal, hogy megtér. Körülményeiben viszont 
tudom segíteni, csak ezzel semmi sincsen megoldva. Az Angyal is azt mondja, hogy még a 
leggonoszabb ember is tud adni, és akkor a maga módján szeret. 
 
Jézus senkinek nem oldotta meg az életét. A vérfolyásos asszony sem a tanításában, Benne 
hitt, hanem abban, hogy meggyógyul, ha hozzáér. Ettől nem oldódott meg az élete, csak a földi 
életének egy nyavalyája. Jézus a hit legkisebb megnyilvánulására is mindent odaad! Bölcsen és 
okosan adva megnyilvánul a szeretetünk az adásban, mert mi ebben a világban élünk. 
 

2014. I. 30., CS 
 

Élet – folyt. 

 
Ismétlés: Jn 3,16: nem áldozatul adta a Fiút az Atya, hanem szereti őt! A világot is szereti, meg 
a Fiát is szereti, ekkor tehát nem áldozatul adja. Egyetlen Fiát: a legdrágább kincsét küldi el. Ha 
egyetlen Fia, akkor nincsen másik. Istennek csak egy mondata van, nincsen több, ezért 
egyszülött Fiú. Nehogy elvesszen: ne kerüljön a kárhozatba. Hogyan valósul meg a korszakra 
szóló élet? Mi a tartalma? Istenben, Jézusban való hitben valósul meg, az újjászületéssel 
kezdődik, Isten megismerése a tartalma (Jn 17,3), más szóval a gondolkodás átalakítása. 
 
Kérdés: fejlődnek-e az angyalok? Kinek kell fejlődnie? Az tud fejlődni, aki nem tökéletes és 
fejletlen. Aki még nem kész. Hová tartozik az Angyalok világa? Ők Istenből vannak, Isten 
megnyilvánulásai. Pl. az egyik a Mérő. Nincsen hiánya a mérésben, hiszen akkor nem bízta 
volna meg Isten a méréssel. Az Angyalok a teljességükben gyakorolják a szerepüket, ezért Isten 
megnyilvánulásai. Bízzuk az angyalokra, hogy kell-e nekik fejlődni, nekünk biztosan kell 
fejlődnünk. 
 
János 5,21: örök élet. 
 
János 5,26: örök élet ez is. Hogyan van az Atyának élete önmagában? Ő van, senkitől sem 
kapja, Ő a forrás! A Fiúnak is élete van Önmagában, hiszen Ő is forrás. A Szent Szellem is 
forrás. Mi az Isten élete? Van, létezés, teremtés, boldogság, szabadság, örök munkálkodás, 
örök változás. Mit jelent, hogy nincsen változás Istenben? A lényege, az erkölcsi tartalma örök! 
Megnyilvánulásaiban viszont folyton változik. Nincsen két egyforma angyal és ember. Tesz-e 
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Isten különbséget, hogyan szereti egyiket és másikat? Mindenkit úgy szeret, aki. Egyiket nem 
úgy kell szeretnie, mint a másikat, mert csak Isten tudja, kinek milyen 
szeretetmegnyilvánulásra van szüksége. Ez a pozitív személyválogatás. 
 
János 5,29: örök élet. Aki ezt a részt leírta, a test feltámadásában gondolkodott. Ítélet 
feltámadása: Jézus nem ítél. Nem lehet meghatározni, hogyan támad fel az ítélet. Jézus nem 
beszél ilyenekről máshol, ő azt mondja, hogy Ő a feltámadás és az élet az ember számára. 
Ítéletre várják a Messiást, erre Bemerítő János a legnyilvánvalóbb példa. Jézus pedig azt 
mondja: nem ítélni, de megmenteni jött. Az ítélet az, hogy eljött a Fény a sötétségbe, és 
mindenkinek, ha tetszik, ha nem, állást kell foglalnia. Ha nem mond semmit, már azzal is állást 
foglalt. Nem lehet mellébeszélni. Isten mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy higgyen 
Jézusban: az újraszületések sorozata is erről szól, erre szolgálnak az aiónok. Ennek a világnak 
akkor lesz vége, mikor csak azok nem térnek meg, akikben Jézus nem élhet: a Szent Szellem 
elleni bűnben élők. 
 
Nem mindenki él ahhoz méltóan, hogy megtért odaát. Sokan vannak, akik megtérnek, de 
lejönnek és itt bizony megtapasztalják, hogy még mindig az indulatok, a harag, az önzés 
uralkodik rajtuk. 
 
Mit jelent Jn 5,21-ben: megeleveníti a Fiú, akiket akar: akiket éltetni tud! Akik nyitottak rá. 
Ráadásul ellentétben áll Jn 5,19-cel: a Fiú semmit sem képes magától tenni, csak amit az 
Atyától lát. Vagy odatesszük: akiket az Atya akar, vagy elhagyjuk az akaratot. 
 
Mikor tud valakit Isten irányítani? Ha kérem, ha átadtam neki az irányítást. 
 

János evangéliuma (6,48-50) 

 
János6.48. Én vagyok az élet kenyere. – Az örök élet kenyere! Az örök élet mindig szellemi élet. 
Én vagyok az örök szellemi élet kenyere. Ahogyan a testi kenyér a test tápláléka, úgy táplálék 
Jézus az örök élet világában. Mi az örök élet tartalma? Isten megismerése. Én vagyok az örök 
szellemi Istent megismerés tápláléka. Jézus tanítása nélkül nem lehet Istent megismerni. 
 
János6.49. Atyáitok mannát ettek a pusztában és meghaltak, - vesd össze Jn 6,31-gyel: 
hivatkoznak az Írásra: az égből kenyeret adott nekik enni. Úgy gondolták, hogy egyetlen 
kenyér származik az égből, és ez csakis a manna. Egyébként úgy tűnik, hogy betoldották ezt a 
mondatot, az előző elé illik jobban. 
 
János6.50. ez az égből leszállt kenyér, hogy az ember egyék belőle, (ne)hogy meghaljon. – 
Szellemi halálról van szó. Az égből leszállt kenyér nem más, mint a testet öltött Ige! Az Istent 
megismerésnek Jézus tanítása, a testet öltött Ige a tápláléka. Miért kenyérről beszél Jézus? 
Előző nap szaporított kenyereket és emiatt hívja fel a figyelmüket arra, hogy nem a testi 
kenyér a döntő, hanem a szellemi táplálék, az Ige. Elsősorban nem test az ember! A szellem 
fontosabb, mert a szellem úr az anyag felett a gondolatai által, amelyek a hitből táplálkoznak. 
Ha emészthetetlen táplálékkal táplálom a testemet, meghalok. Ha a szellemet táplálom 
emészthetetlennel, az is halottá válik! Hogyan lehetséges, hogy testileg Ige, a testet öltött Ige? 
Anyagba került az Ige, elhangzottak Jézus szavai, meg lehetett hallgatni, le tudták jegyezni, 



162 
 

követni tudták stb. Míg Jézus el nem jött a Földre, minden szellem halott volt, és nagy részük 
az is maradt, mert inkább szerették a sötétséget. 
 
HF: János kigyűjtötte Pál leveleiből a test és hústest előfordulását. 
 

2014. II. 4., K 
 
A rászorultságot folytatjuk. Mit jelent: Isten rászoruló módon van jelen egy emberben? Jézus 
senkiben sincsen jelen rászoruló módon, mert ő nem hiányként, hanem ajándékként van jelen 
azokban, akik befogadták. (A rászorultság hiányt fogalmaz meg.) 
A szenvedékeny sorsról: Jézus nem szenvedőként volt jelen a Földön, hanem a szenvedéstől 
való megszabadítóként. 
Jézus sorsáról: Jézusnak nem sorsa volt a Földön, hanem Élet-Útja. A sors: karma. 
 
Hogy ki rászoruló, nem a rászoruló mondja meg, hanem a benned lakó Lelkem. Jézus elismeri a 
hithiány miatti rászorultságot: a kérésben. Azért kérjenek, mert adatik. Azt is tanítja, hogy 
minden lehetséges annak, aki hisz. A tanítványoknak azért nem volt minden lehetséges, mert 
kicsi, mustármagnyi volt a hitük. Például ha kísértést szenved valaki, Istenre szorul rá. 
 
Kin akar segíteni, aki szeret? Aki szeret, Istenhez tartozik és a másik Istenhez tartozón akar 
segíteni. Hogyan tudunk segíteni azon, aki nem Istenhez tartozik? Ha kérdez, fel tudom kínálni 
a látásmódomat. És vissza is kérdezek, hogy mit ért a kifejezése alatt. Ezen kívül, ha nem 
kérdez, valójában nem tudok rajta segíteni! Az lenne segítség, ami megoldja az életét, azt 
pedig nem lehet felkínálni neki. 
És a szeretet körén belül? Csak itt tudunk segíteni. Szenvedhet-e szükséget a szeretet körén 
belül élő? Igen, mert a látásmódjától függ a hiány megélése: hogy mekkora a hite. A ráfigyelés 
segít abban, hogy senki ne szenvedjen szükséget egy jézusi közösségben. A mondat átírva: 
azon segítek, aki a hit hiánya miatt rászoruló. 
Felhasznál-e az, akin segítek? Ha ez így lenne, akkor nincsen szükség sem ráfigyelésre, sem 
bölcseségre. Lehet-e felhasználásból szeretni? Nem. 
Aki Jézust befogadta, elsősorban testvéreire figyel, hogy senki ne szenvedjen hiányt a 
szükségleteiben, amiért viszont mindenkinek meg kell tennie mindent. Azért nem azt 
mondjuk, hogy Istenben ne szenvedjen hiányt, mert ez tőle függ. Mindannyian egyénileg 
fejlődünk Istenben. A szükségletekben viszont tudjuk egymást támogatni. Az Atya akarata: 
szeressétek egymást! Ez a lényeg, hogy megtegyük az Atya akaratát. A mások igényeinek 
kielégítése nem tartozik a jézusi szeretet tárgykörébe. 
 
Lássál meg a szenvedőkben, nélkülözőkben, stb., mint a Mt 25,40-ben van írva. Az a baj a 
mondattal, hogy csak a tanítványban élhet Jézus. A tanítvány nem szenved! A szenvedők a 
nem tanítványok, a világi emberek, bennük pedig nem él Jézus. 
Ártatlanul szenvedőkben én szenvedek: nincsen ártatlan szenvedő. Ez megkerülné az ok-
okozati törvényt. Kérdés: hová lehet tenni Teréz anya történetét? Teréz anya az irgalmas 
embert mutatta be, ezért jött le. Azért tudta bemutatni, mert Jézus élt benne. De hogyan 
élhetett benne Jézus, ha nem volt tanítvány? Ha odaát megtért valaki, a természetétől függ, 
hogy mennyire fogadja be Jézust a Földön. Pl. ha éppen akkor született a Földre. Aki éppen 
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megtért, olyan a lelke, mint a tékozló fiúnak. Leél egy életet és csak pislákol benne Jézus. 
Utána már erősebben, a következőben még erősebben stb., ahogyan fejlődik Benne. Előbb-
utóbb elér egy szintre, ahol újjá tudja őt szülni Isten lelke. 
Ártatlanul szenvedők: senki sem ártatlan semmiben. Amit megélek, a korábbi látásmódom, 
döntéseim következménye. 
 
Következő alkalom: rászorultság meghatározása (világ, Jézus, Angyal). A kérdésben is: kérdezz, 
mert rászorulsz a válaszra. A hit nem elég önmagában a tanuláshoz, mert a rászorultságunk 
kérdésekben fogalmazódik meg Isten felé. 
 

2014. II. 6., CS 
 
2065. Egy levél a lelki szárazságról. Mi a lelki szárazság? Nincsen olyan, hogy Isten visszavonja 
a kegyelmét, hogy az ajándékok helyett az ajándékozónak örüljön. Ez az emberi lélek 
változásainak, érzelmeinek állapota, egy hullámvölgy. Néhány hónapig tartó depresszióhoz 
hasonlító állapot a lelki szárazság a hívő számára. A teológiából hozta be Feri bácsi a lelki 
szárazság fogalmát. Az is szerepel a Hangban, hogy ilyenkor nem tud imádkozni az ember. 
Képtelenség! Feri bácsi átélhette ezt, azért vette bele a Hangba. Például, mikor 
összeakasztotta a bajszát a Bokorral, mikor Gyurka bácsi elküldte őt a papi közösségből. A 
tanítvány lelki szárazságáról nincsen szó az Evangéliumban. Nem kap élő vizet a lelke annak, 
akinek száraz a lelke. A tanítványban Jézus élő vize buzog fel, mert befogadta Őt. A kísértést, 
megpróbáltatást nem soroljuk ide. Nem lehet velejárója a tanítványságnak az Evangélium 
alapján a lelki szárazság. Tapasztalatból jöhet ez a fogalom. Mindig a hittel van baj az ilyen 
esetekben. Nem tud a hitére támaszkodni az illető az Istennel való kapcsolatában, mert még 
nem erős a hite. Ez nem egy törvényszerű dolog. Ha valaki lelki szárazságba eshetne közülünk, 
az a testvérünk, akit sok este megkísért egy szellem és gyötri őt. Ehelyett tíz körömmel 
kapaszkodik Istenbe! A hitet a kísértés és az ima erősíti. Azt mondja az Angyal: a gát nagysága 
nem akadály, hanem erőpróba. Ha nagyobb a gát, nagyobb a bizalom is. 
 
Mire vonatkozik, hogy nem békét jöttem hozni, hanem kardot? Ha megtér valaki a családban, 
a többiek visszafejlődnek, míg ő fejlődik és ez óhatatlanul súrlódásokhoz vezet. Az 
egyértelműség mindig megosztja az embereket. Ha Jézust hordozom a lelkemben, el tudom 
hordozni, hogy nehezebbek az emberi kapcsolatok. Van, aki képtelen megélni, hogy a testvérei 
alkotják az igazi családját, nem pedig a vér szerinti rokonai. Jánost nem érdekli, mit gondolnak 
róla a családtagjai. Szereti őket, amennyire tudja, ezért mindig egyértelmű. Nem megy bele 
vitába. A kard valójában nem erről szól. Arról szól, hogy gyilkolni fognak Jézus miatt. Nem 
azért jött Jézus, hogy megszentelje a vérségi kapcsolatot, hanem, hogy megszabadítson ettől a 
megkötözöttségünktől. 
Aki nem beszéli az én nyelvemet, azzal nem lehet párbeszédet folytatni. Beszélgetésről lehet 
szó, pl. szakmáról, időjárásról, stb., de erkölcsi témában nem egy síkon mozgunk!  
 

Hústest, test a páli levelekben 
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Pál tanítása igazolhatóan rányomta bélyegét az Evangéliumokra. Ezt akkor fogjuk látni, ha egy 
picit szóba állunk az Ószövetség és Pál tanításával, így választhatjuk el Jézus tanítását Pálétól. 
A hústest és a vér kérdése alapkérdés, mert a kereszténység erre teszi az alapját. Tehát 
mekkora súlya van a test és vér kérdéskörének Jézus tanításában? 
 
A világ magából csak az anyagiságát látja, az emberből pedig csak a testét. Ádám a test szerint 
vétkezik, test által történik a vétek. Összekapcsolódik a bűn és a test nemcsak a világi, de a 
hívő embernél is. A büntetése a testi halál és a Paradicsomból való kiűzetés. Ezért áteredő 
bűn, mert minden anyagtestbe született lélek sorsa. 
Mit lát a világ Jézus idejében a Földön járó Istenből? Prófétának tartják. Jézus előtt több száz 
évvel nem volt prófétája a zsidóknak. Nikodémus Istentől jött tanítónak mondja, mert senki 
sem tesz olyat, mint Ő. Nem tartották maguk közül valónak! De nem mondták ki 
egyértelműen, hogy Ő Isten. Lépten-nyomon provokálta a környezetét, úgy tanított, mint 
akinek hatalma van, gyógyított. Hatalommal tanított: hiteles, csak Valóságot, Igazságot 
hordoz. Nem tudták őt megfogni semmivel. Nem tudták engedelmességre szorítani, mert 
igazak a feleletei. Az anyagiság tekintetében ugyanúgy testnek látták Jézust, mint ma is. 
Embernek látták, rendkívüli embernek. 
 
HF: Valójában mi a világ? Valójában mi az ember? Valójában ki az Isten? (Szemben azzal, amit 
az emberek erről gondolnak.) 
 
Azért ismerkedünk Pál tanításával, mert Pál levelei jelentek meg legkorábban az újszövetségi 
iratok közül. Pál elvégezte a korabali teológiát, megbéklyózta a saját látásmódja. Jézus azért 
tanított a testről, mert nagyon eltorzult a hallgatóság látásmódja. Ha test által történt a bűn, 
test által kell kiengesztelni Istent, áldozat felajánlásával – gondolták ők. 
 

2014. II. 11., K 
 
A prédikációhoz: másképp látom a bizalom kérdését. Nem gondolom a hit gyakorlati 
megvalósításának, mert a gyakorlat nem örök érték, azt nekünk kell tennünk, a bizalom pedig 
az. Bizalom: hitelt adni egy másik embernek, igaznak, helyesnek, valóságosnak elfogadni őt 
vagy egy megnyilvánulását. Bizalom: építeni a másikra, alapozni rá. Ez fakadhat hitből és 
megtapasztalásból egyaránt. Jézus beszél erről az Isten oldaláról: kicsiben hű voltál, sokat 
bízok rád. Akiben az Úr megbízik, az hűséges marad az Úrhoz:  
Máté24.45. Ki tehát a hű és értelmes rabszolga, akit ura házanépe fölé állított, hogy kellő 
időszakban kiadja azok táplálékát (eledelét) ? 
Máté24.46. Boldog az a rabszolga, akit visszatérő (hazatérő) ura ebben a tevékenységben talál. 
Kicsiben hű voltál: 
Máté25.21. (Ezt) mondta neki az ura: jól van jó és hűséges rabszolgám, kevesen hű voltál, 
sokat bízok rád: menj be urad örömébe, 
Tanítványaira üzenetet bízott: 
Máté10.5. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus és megparancsolta nekik (üzenetet bízott rájuk), (ezt) 
mondta: a (pogány) nemzetekhez vivő útra ne(hogy) elmenjetek és a szamaritánusok városába 
nehogy bemenjetek, 
Máté10.6. hanem menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. 
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Akiben hiszek, abban bízom. Akiben bízom, abban viszont nem hiszek, csak az erkölcs 
területén, mert csak Istenben hiszek. 
 
Mi örök érték? Csak Istennel kapcsolatos lehet. Jézus Igéi, amiket Jézus igazolt. Van-e bizalom 
Isten világában? Nincsen rá szükség, mert ráhagyatkozás van! Nincsen bizalmatlanság. Hit 
sincsen, mert megtapasztalás van. Amit örök értéknek nevezünk a Földön, arra szolgál, hogy 
megéljük az Istennel való kapcsolatot. Ezeket nem találom meg Istenben a maga 
teljességében, mert ezekre a Földön van szükség. Jézus Igéje sem szól az angyaloknak, mert 
nekik nem kell fejlődniük. Az örök értékek az emberi élet területére vonatkoznak. Az ember 
számára nem változnak soha az örök értékek. A megismerés által kibomlanak az örök értékek, 
melyek rendelkezésünkre állnak. 
Akkor romlik meg Istennel a kapcsolatom, ha nem bízom benne, mert nem hiszek benne. Az 
Angyal szerint ha magadban hiszel, Benne hiszel. Ez az egészséges öntudatról szól, nem az 
önhittségről. 
 
Vágyakozz Isten Országára, vágyakozz a Szent Szellemre!, mondja a Hang. Ha a vágyak 
lényegesek, miért kell átalakítani a gondolkodásomat? 
Az ember értelmi, érzelmi, akarati lény. Az Angyal szerint ezek mind lehullanak róla. Isten 
világában ezekre nincsen szükség: a vágyak beteljesülnek. Akaratra nincsen szükség, mert 
Isten akarata tölt be mindent. A szellemiségünk marad meg, a gyökér, a lényeg! 
 
Mi a lelki szárazság? A depresszióhoz hasonló állapot. A hegyi beszéd elején a 
boldogságmondások közül az igazság éhezése és szomjazása nem a tanítványokhoz, hanem a 
zsidókhoz szól. Ők még az Ószövetségben gondolkodtak. Még nem láthatták, hogy Jézus az 
Igazság. Nem ismerik az örök értékeket, de sóvároghatnak erre. Ha kérik is, Jézus megadja 
nekik. Az Ő tanítása a forrása ennek, nem pedig a lelki szárazság. Jézus betölti a lelkemet, ha 
befogadom Őt, így nem lehetek lelki szárazságban. 
 
Aki megtér, újjászületik, mert megváltoztatta a látásmódját. Odaát kell megtérni, és itt a 
Földön kell lepecsételni! Nincsen fejlődés folytonos újjászületés nélkül. 
 
A legnagyobb erő a lelkierő. Nagyon sok erőtlen lélek születik a Földre. Ha nem Jézusból 
merítem a lelkierőmet, önmagamból akarom meríteni, ami véges. 
 
Nem lehet és nem is tudjuk kizárni az érzelmeket az ember életéből, de ne ezek határozzák 
meg a létünket! 
 
Ha egy hívő ember lelki szárazságba esik, Isten akkor sem vonja meg magát tőle, hanem 
megvárja, míg észreveszi az illető az ajándékait. Nem Istenen múlik, hogy mikor kerül ki a hívő 
a gödörből. 
 
Házi feladat előző óráról: segített-e Teréz anya a rászorulókon? Lényegileg senkinek nem tudta 
megoldani az életét. Azért nem, mert Jézus az Élet! Ha rajta kívül gondolkodtak, nem tudott 
rajtuk segíteni. Jézus a megoldás. Teréz anya azért ad, mert az adás világában él. Ez a segítés 
Isten oldaláról. 
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A világ oldaláról a segítés: mellé állok egy problémájában. Ha csupán megsimogatom, azzal is 
segítek. 
 

2014. II. 13., CS 
 
Mi a világ? Isten gondolata. 
Mi az ember? Az ember a teremtés lelke. 
Kicsoda Isten? Maga a Valóság, a Van! 
 
Azok ragaszkodnak a lelki szárazsághoz, akik jobban szeretnek magukkal foglalkozni, mint 
Jézussal. Aki befogadja Jézust, abban élő vizek forrásai fakadnak (Jn 7, 37-38). Ebben a 
kérdésben nincsen igaza a Hangnak, mert szemben áll az Evangéliumok tanításával. 
 
A hívő akárkiben hihet, általában nem az Igaz Istenben hisz. A vallásos úgyszintén, csak ő 
ragaszkodik az egyházi, vallási külsőségekhez. A tanítvány Jézusban hisz. A vallásosnak az 
egyház az istene, a tanítványnak Jézus. A vallásos hiszékeny, a tanítvány hisz. A vallásos 
kívülről indul befelé, a tanítvány belülről kifelé. A tanítványt nem tudjuk egyik speciális hitbe 
sem besorolni. 
Mit képviselnek a vallások? Az emberek által elképzelt Isten látásmódját. Akiért vagy amiért 
élek, az az istenem. 
Mit jelent: az ajtód előtt állok és kopogtatok? Feri bácsi szerint a körülményeim által kopogtat 
Jézus. Ha ez így lenne, kívülről befelé akarna jönni Isten. Jézus ennek mindig a fordítottját 
mondja. A Hang szerint a lelkiismereten keresztül szólít meg. A tékozló fiú is azzal állít haza, 
hogy atyám, vétkeztem az Ég ellen és ellened. A lelkiismerete szólal meg, nem a körülményeit 
akarja megjavítani. Csak a lelkiismeretében születhet meg ugyanis a gondolat, hogy ő bűnös. 
 
Jézus és a kereszt: a kereszt a körülmény és a természetem. A körülményekről azt mondja 
Jézus, hogy ne aggódjunk, mert pontosan tudja Atyátok, hogy mire van szükségetek. 
Keressétek Isten Országát, mert a többit mind megkapjátok ráadásul. Másik tanítás: minden 
lehetséges annak, aki hisz. Mi a körülmény a tanítvány számára? Minden és mindenki 
körülmény a tanítvány számára. Eszköz is egyben. Isten mindenben benne van, ezért 
mindenben megláthatjuk Őt! 
Mit mond Jézus az emberi természetről? Ne magaddal foglalkozz, hanem Velem! Majd Jézus 
alakítja. Nem az döntő, hogy milyen vagy, hanem, hogy kié vagy. Így tehát lehet-e a 
keresztem? Ha az lenne, Jézus hordaná. Ő nem hordja, hanem alakítja a természetemet. Az a 
feladatom, hogy tanuljam Jézust és nyitott maradjak erre az alakításra. A gazdag ifjú nem volt 
nyitott. 
Akkor mi a tanítvány keresztje? Jézus Útja. Ki követi Jézust? Aki a keskeny utat választja. Jézust 
választani a maga korában életveszély volt, meg is ölték érte a tanítványokat. A rómaiak 
üldözték a keresztényeket. Ma nincsen ilyen veszély, mit mond ez a mai tanítványnak? Aki 
nem kész arra lelkében, hogy keresztje menjen Jézusért, nem lehet a tanítványa! Annál 
nincsen nagyobb szeretet, mint aki életét adja barátaiért. Jézusnak a tanítványai voltak a 
barátai és életét adta értük. Ma Iránban, Pakisztánban van ilyen éles helyzet. 
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Istenben nincsen szenvedés. Más az együttérzés. Ha valakinek fáj a foga, együtt érezhetek 
vele, de attól nekem nem fog megfájdulni. 
 
Az Evangéliumokra nemcsak Pál tanítása, hanem az evangélista látásmódja is vastagon 
rányomta a bélyegét. 
 
Jézus szerint az Istenben való élet, hogy megismerjük az Atyát. Ez soha nem fog véget érni, 
mert az élet örök. 
 

János evangéliuma (6,51) 

 
János6.51. Én vagyok az élő kenyér, amely az égből szállt alá, ha valaki eszik ebből a kenyérből, 
él a (világ)korszakokba (nyúlóan) és az a kenyér pedig amelyet én adok majd a világ életéért az 
az én (hús)testem. –  Az ember a világból az anyagot látja. Az emberből a testet látja és a 
Földre szállt Istenből is a testet látja csak. 
 
A világ: Isten kimondott szava. A világ valójában szellemiség. 
Az ember: Isten szellemi gyermeke. 
Isten valójában: Isten Szava anyagtestben. Isten tanítása anyagtestben = Jézus. 
Ölthet-e az ember szava anyagtestet? Ahhoz, hogy valami létrejöjjön az ember által, gondolat 
szükséges. Ha valaki kigondol egy dolgot és végre is hajtja, testet ölt a szava. 
 
Micsoda valójában Jézus hústeste? A ruhája! Az Angyal szerint minden az Ő teste. Az 
Evangéliumban: minden Általa lett. Felismerjük-e Őt, ha az anyag felől közelítjük? Igaz-e, hogy 
a kinyilatkoztatás egyik fokozata a teremtett világ? A világból, az anyagból nem lehet Jézushoz 
eljutni. Azért Isten kinyilatkoztatása a világ, mert rend van benne, olyan rend, amit nem tud 
átfogni az ember elméje. Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert: 
Jézusra teremtette!!! 
 
Itt jön a kérdés: hogyan teste Jézusnak a kenyér? 
 

2014. II. 18., K 
 
Következetesség: csak Jézussal kapcsolatban az erkölcs területén van értelme. Mulandó 
dolgokhoz akkor hű az ember, ha van értelme, különben fölösleges. 
 
Ki gondolja úgy, hogy szent? Szinte mindenki itt a közösségben, mert szent: Istennek odaadott, 
Istenhez tartozó. Ki születik újjá állandóan? Aki állapotszerűen odaadja magát Istennek. 
(Másképpen nem is lehet.) Akiket az egyház szentté avat, nem szentek. Például István király 
sem, mert erőszakkal bevinni egy ország lakosságát egy vallásba nem érdem Isten előtt. Isten 
annyira nagyra becsüli az embert, hogy soha nem szünteti meg a létezését, akármit is csinál. 
Olyan nagy az EMBER, hogy még az Angyal sem látja. Egészséges öntudattal lehet csak Istenről 
tanúskodni, nem pedig szerénykedve. 
 



168 
 

Rászorultság – folyt. 

 
Segített-e vagy nem Teréz anya a rászorulókon? Magán segített, mert Jézusért gyógyította 
meg és ápolta a betegeket. Néri Fülöp a legmesszebbmenőkig megtette, ami a 
gondolkodásából fakadt. Bemerítő sem alakította át, Máriának sem volt rend a fejében. 
Bemerítő is egy konkrét feladattal jött le: tanúságot kellett tennie Jézusról. Néri Fülöp, Assisi 
Ferenc, Feri bácsi és Teréz anya is küldve lett. Feri bácsin kívül nem azért jöttek, hogy 
átalakítsák a gondolkodásukat. Csak az a gond, hogy ezeket az embereket látja példának sok 
hívő és tanítvány. Teréz anya sokáig imádkozott, mire felismerte a feladatát. És Isten gondját 
viselte, mert a felettesei elengedték Indiába, mert ő egy nővér volt. Mit mutatott be Teréz 
anya? Bemutatta az irgalmasságot, az áldozathozatalt. Az egyház felmagasztalja, például állítja, 
de nem követi a tetteit! A körülményeket alakítani lehet, megoldani nem. 
 
Mit gondol a világ a rászorultságról? Ismerik, de más tartalommal! A világ körülményeiben 
gondolja magát rászorulónak. A legtöbb koldusnak pénz kell. A hajléktalanokkal kapcsolatban 
meg kell érteni, hogy nem én juttattam őket oda. Akinek folyton lelkifurdalása van, beteg a 
lelkiismerete. 
 
A világ szerint a rászoruló a fogyasztó. Az ember, de az állat is rászorul a védelemre, ápolásra, 
stb. Sok ember és szervezet az adó 1 %-ára szorul rá. Az egyházak is beszállnak a 
támogatásokba, mert úgy gondolják, hogy erre van szükség. Mivel indokolhatjuk, hogy nem 
szükséges ez? Jézus senkinek nem adott pénzt. Jézus mondja: Ha alamizsnát adsz, ne tudja a 
jobb kezed, mit csinál a bal. Nem szólít fel alamizsnaadásra. A lelkiismeretemnek kell 
meghatároznia, hogy adok-e neki vagy sem. Van, akinek egyszerűen nem lehet pénzt adni, 
mert rögtön elissza. Ha ezt egyszer látom, nem adok többé pénzt neki, hanem ételt, 
alkoholmentes italt. 
 
Rászoruló a világ szerint: egy olyan külső és belső hiányban szenvedő, aki nem tudja 
önerőből megszüntetni a hiányát. E hiány lehet valós vagy vélt, eredhet szükségletből vagy 
személyes igényből. 
 
Mi a különbség az igény és a szükséglet között? A szükséglet az életben maradáshoz kell, az 
összes többi pedig igény. Jézus a szükséglet területére értette, hogy kérjetek és kaptok. 
Vannak szellemi szükségletek is, de az, hogy magamnak istent gyártsak, nem szükséges! Más 
kérdés, hogy aki ebben él, szükségletnek látja. 
 
Aki korábban lejött egy küldetéssel, lejön-e ismét gondolkodásátalakításra? Elképzelhető. 
Lehet-e a gondolkodásátalakítás terén a megszentelés feladatával jönni? Aki úgy éli meg, hogy 
ezzel másoknak is lehetőséget ad Istenhez közeledni, az megteheti. Mindig lehet fejlődni, 
Istent örökkön örökké ismerjük meg, ebben nincsen megállás! A Földön hit által ismerjük meg 
Istent. A megismerés a tanulás útján történik. Azért tanulom Istent, mert éhes és szomjas 
vagyok Rá. Odaát megtapasztalásból élünk. Odaát az átvitt hitünk korlátoz. Ha nem lett volna 
lekorlátozva Eben Alexander istenélménye, személyesen találkozott volna Jézussal. De Őt nem 
is ismerte! Gondolkodásátalakítás nélkül nincsen Mennyország. Mi megértettük a lényeget, az 
Isten szeretetét. De ezt egyre jobban ki fogjuk bontani!!! Minél többet látok Istenből, annál 
jobban szeretem. Minél jobban szeretem, annál jobban látom és ez így folyik a végtelenségig. 
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Senki nem gondolja azt, hogy egyszer vége szakadj. Az embernek is az a feladata, hogy híd 
legyen a szellemi és anyagi világ között. 
 
HF: Mit mond az Evangélium a rászorultságról? A Miatyánk a rászorultság imája. 
 

2014. II. 20., CS 
 
Fura a Jn 6,51 mondata. Először kifejti, hogy Ő maga a kenyér, utána még egyszer beszél a 
témáról, hogy mégis az ő hústeste a kenyér. Erre jön még rá, hogy a vére az ital. Később meg 
kijelenti, hogy a Szellem, ami megelevenít, a hústest nem használ (Jn 6,63). Úgy nem kenyér 
Jézus hústeste, ahogyan a tanítása az. A teste lehet a kenyér, mert minden általa létezik, de 
nem a hústestét kell megennünk azért, hogy örök életre jussunk. 
 
Egy Hang-levélből: A leghőbb vágyam az, hogy.... Mi a helyzet Isten érzelmével? Az 
Angyalkönyv szerint az igazi érzelem mozdulatlan. Mindent szeret és mindent áraszt. A vágy 
egy hiányt fogalmaz meg. Istenben nincsen hiány. A teljesség a hiánytalanság. Aki Isten 
vágyairól beszél, Istent akarja emberarcúvá tenni, nem pedig arra törekszik, hogy az ember 
legyen Isten-arcú. Minden egészen más tartalmat kap a Mennyországban, ezért van szükség a 
gondolkodásátalakításra. A kínainál is nehezebb nyelvet tanulunk. Ezek a fogalmak idegenek az 
ember sérült természetétől. Például azt is nagyon nehéz megérteni, hogy nem felelek a 
másikért. Ettől természetesen nem mindegy, hogyan viselkedem a másikkal, de nem a másik 
miatt, hanem azért, mert magamért felelek! Ha magamból indulok ki, soha nem fogok Isten 
ismeretére jutni. Az ember vágya azt fogalmazza meg, hogy legyen meg az, ami nincsen. Amit 
Isten akar, az van. A világban rend van. Ahol mi rendetlenséget várunk, ott is rend van. Az a 
helyes megfogalmazás, hogy: mindenkinek megadom a lehetőséget arra, hogy boldog legyen. 
Ezt egy ember nem tudja megtenni. 
 
Ahelyett, hogy Isten megenged vagy nem enged meg egy tettet, jobb azt mondani, hogy 
benne van vagy nincsen benne abban a tettben. 
 
Az boldog, aki annak látja magát -  attól legföljebb bódult. A boldogság az Istennel való 
kapcsolatom megélése. Akkor is boldog az ilyen ember, ha gyötri a lelkiismeret-furdalás. 
 
Lehet-e a szeretetközösségnek a világ komplikáltsága az akadálya? Nem lehet akadály, mert ez 
egy körülmény. A világ olyan, amilyen. 
 
Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég: abban sántít, hogy nincsen vég. Jézus a 
kezdet számunkra, tehát, hogy megtértünk, de vég nincsen! 
 
A körülményeket tekintve: honnan a nehezebb Istenhez jutni? A jólétből nehezebb. Könnyebb 
a tevének átjutni a varrótű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten Királyságába. A vallás nem 
számít, mert egyikben sincsen ott Isten. Eljön Jézus tanítani. Mit gondolunk, kinek a 
legkönnyebb elfogadni?  Úgy gondolnánk, hogy a szövetség népének. Mégis, nekik a 
legnehezebb! Jézus hitet jött keresni, nem vallást. A környezetem is gazdagodik azáltal, hogy 
én gazdagodom Istenben. Inkább a benső nyitottság kérdése, hogy ki találkozik Jézussal. Mi, 
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akik a Hangot hallva felkiáltottunk – ez az! -, már odaát elfogadtuk ezt, itt csak meghallottuk 
kívülről. Aki hisz benne, azzá vált. 
 
Néri Fülöpnek is le kell jönnie gondolkodását átalakítani: sok próféta és király vágyta látni azt, 
amit ti láttok és nem látták, amit ti hallotok és nem hallották! Ahhoz, hogy ezt meghallják, le 
kell jönniük ide, mert az Ige az emberért szólalt meg. Azért vágytak rá a próféták, mert nem 
tudták! Ha tudták volna, nem vágyakoznak. Mire való a gondolkodásátalakítás? Arra, hogy 
megismerjük Istent. Van olyan testvérünk, aki akkor volt a legnyugtalanabb, mikor minden 
gondja meg volt oldva és Hawaii-n élt. Mikor hazajött, rögtön találkozott Feri bácsival! A 
próféták idején nem volt lehetőség a gondolkodásátalakításra. Amíg az egyház tartotta 
markában az Evangéliumokat, nem lehetett magyarázni azokat anélkül, hogy rövid időn belül 
ki ne végezték volna a próbálkozókat. A mise latinul volt, az evangéliumokat sem fordították 
újra sok évig, csak Vida fordítása óta van rendes példányunk. Annak ellenére, hogy a próféták 
nem alakíthatták a gondolkodásukat, az egyházak Isten szavának tartják az ő írásaikat. 
Természetesen Isten nem hagyja magára az embereket és segít, amennyire lehet (Lorber, 
Schwedenborg, Greber). 
 

Hústest, test a páli levelekben – folyt. 

 
Először Pál írja le az utolsó vacsora történetét. Nem tudjuk, hogy az evangélisták innen veszik 
át, a tanítványoktól, esetleg Jézus mondásainak gyűjteményéből. 
 
Kol 1,20: Jézus vére váltott meg bennünket! Az Ószövetségben Mózes meghagyta, hogy egy 
bűnért áldozattal kellett engesztelni. Egy marha vérét kellett az Úr sátorába vinni és azzal 
hinteni, és még egyéb mást is kellett tenni vele. A vért tartották az élet hordozójának. Hogyan 
lehetséges, a vérrel, ami testi dolog, egy szellemi tartalomért, a bűnért engesztelni? Hogyan 
jön össze a kettő? Láthatóan Pál testben gondolkodik, nem szellemben. Valamilyen szinten az 
evangélisták is testben gondolkodnak. Aki abban gondolkodik, hogy Jézus az Isten báránya, azt 
hiheti, hogy az Atya áldozatnak küldte, testi áldozatnak. Nem jut eszébe, hogy Jézus tanítani 
jött, hogy felvilágosítson, megvilágosítson minket, milyen az Isten és őt választva megszabadít 
minket a szellemi sötétségtől, a bűntől. Jézust testnek gondolták. 
 
Fölmerül egy új kérdés: mi a bűn, az ítélet és az engesztelés. Mi itt a bűn: ami Isten 
parancsolata ellen való. Hogy nem tartják be a törvényt, az a bűn. Ez már magában hordozza 
az ítéletet is, mert az ember létrehozza az emberarcú, a büntető Istent. A törvénybe már 
Mózes belerakta a büntetést. Igaz, hogy ne ölj, de aki buzul, öljék meg. És szépen kitalálja az 
ember, hogy van engesztelő áldozat. Az áldozat lényege, hogy elkerülöm a büntetést. A 
hozadéka a megtisztulás. Úgy is vélhették, hogy a bűn fájdalmat okozhat Istennek, ezért mi is 
fájdalmat okozunk magunknak egy értékünktől való megválással. Pál is ebben a 
gondolatkörben él. Biztos-e, hogy Jézus szólította meg Pált? Inkább az a lényeg, hogy akkora 
kavarodás van a fejében, hogy ki kell magából írnia. A damaszkuszi úton csak annyi történik, 
hogy Jézus megkérdezi tőle: miért üldözöl engem? Nem tanítja, csak megkérdezi. Volt-e 
Saulnak erénye? Az elszántsága, műveltsége, elhivatottsága. Rendkívüli ember volt. Azt a 
feladatot, amit elvégzett, hogy körbejárta Görögországot és Kis-Ázsiát, más nem tudta volna 
megtenni. A tanítványok sem értették meg Jézust. Azon vitatkozott Péter és Pál, hogy körül 
kell-e metélkedni. Szóba sem került a tanítás! Olyan ez, mint ahogyan nagyon kevesen értették 
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meg lényegileg a Hangot. Sokan még ma sem értik, én sem értem teljes egészében. Az ember 
csak torzítani tudja Jézus valóságos tanítását. 2000 évig emberarcú istent gyártott az ember. 
Most már végre istenarcú emberré kell válnunk! Ez sok időt vesz igénybe. Nagyon sok idő 
eltelik, mire előrelépünk a megtapasztalások által. Ez a hústest. Viszont ez semmit sem jelent a 
teremtett világ végtelenségében! Nagyon nehéz, ha valaki már rosszul megtanult valamit, 
mert azt le kell cserélni. Ezért nyitottabbak az ateisták Istenre, mint a vallásos emberek. 
 
HF: végigolvasni a Pál-kigyűjtést, és megnézni, hogy mi miért igaz és mi miért nem igaz benne 
Jézushoz vetve. 
 

2014. II. 25., K 
 
A Mennyországot választom című film fent van az interneten. 
A pszichológus nem tudja, milyen Isten. Neki csak az a dolga, hogy a deviáns magatartásúnak 
látott embereket visszavezesse a társadalomba. Még csak nem is a gyógyítás a feladata. A világ 
szellemisége nem tükrözi a valóságot, hanem a saját gondolkodását tükrözi. Gyurka bácsi el 
akarta küldeni Feri bácsit pszichológushoz a csuklása miatt. Erre Feri bácsi azt mondta neki, 
hogy éppen ők jönnek hozzá! 
 
Mi az egészség? 
A Hang szerint nincsen egészséges test, csak tünetmentes. Mindenkiben lappang valamilyen 
betegség vagy annak a csírája. A test anyagi, romlandó. Lehet-e cél a testi egészség a tanítvány 
számára? Nem. A hívő embernek lehet ez a cél, hát még a világinak! 
 
Feri bácsi nem tartotta kutya kötelességének a csuklásból való felgyógyulást. Azt mondta, 
hogy ő kapta a betegséget, hogy megtanulja, mit akar ezzel Isten. 
Mit mondunk arra, hogy ha egy tanítvány megbetegszik és nem gyógyul meg? Talán Isten nem 
akarja meggyógyítani? Ha Isten minden bajából meggyógyítja az ima hatására, örök életű lesz-
e? János ismert két nagy beteget, akik hasnyálmirigyrákban szenvedtek. Arra kérték őt, hogy 
arról beszélgessen velük, milyen Isten. A betegség a hitről kérdez, hogy hol tartok a hitben. 
Akinek van elég hite, meg tudja gyógyítani saját magát. Jézus akkor gyógyít, ha csodát akar 
tenni. De itt a hitnek az az oldala jön elő, hogy mikor nem fájt semmim, nagy hívőnek 
gondoltam magamat, most hogyan viszonyulok Istenhez. Önismeretre segít. Magától értetődő, 
hogy valaki meg akar gyógyulni, ehhez nem kell jézusinak lenni. Egyik beteg testvérünk halála 
előtt olyan istenélményt kapott, és elmúlt minden félelme. 
 

Rászorultság – folyt. 

 
Egy Jézusban hívő tanítvány csak Istenre szoruló lehet. Nekünk volt szükségünk Jézusra, az 
Igére, ezért jött el, különben nem jött volna el. Miben partnere az ember az Istennek? A 
Feladatban. Abban nem lehet rászoruló, amiben a világ az. Miért nem látja a világ, hogy 
rászorul Istenre? Mert megteremtette a maga istenét, és emiatt tőle függ! 
Miben szorul rá a tanítvány Isten vonatkozásában? Istenhitben, megismerésben, tanításban, 
Isten erejében, az Istenben való élő kapcsolatban, bölcseségében, benső békéjében, 
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szeretetében. Rászorulunk-e a létben tartására? Sem én, sem Isten nem léphet ki a létben 
tartásból. Ha Isten a saját Szellemére teremtett, megszüntetheti-e a szellemet? Nem. Ő 
örökkévaló, így a teremtménye is az. Ha megszüntetné a teremtményét, saját magát szüntetné 
meg! Az Angyal szerint Isten bennünk szemléli Önmagát. Az embernek kezdete van, de vége 
nincsen, mert nem lehet. Így tehát a létbentartás nem rászorultság. Akit Isten létben tart, nem 
él feltétlenül. A könyvet is létben tartja, mégsem él a könyv. Isten szabadon, örömmel, 
szeretően, alkotó és tevékeny módon él azokban, akik befogadták. Nem szorulunk rá a 
létbentartásra, mert létben vagyunk. 
Az ételre, italra, stb. való rászorulásunkkal is azt fejezzük ki, hogy Istenre szorulunk rá. 
Feladattal küldött le minket, és megadja ehhez, ami szükséges! Ehhez az anyagi lét feltételeit 
is biztosítja, tehát enni, inni ad, ruhát ad, stb. 
Miről szól az irgalmas szamaritánus története? Hogy egymásra is rá vagyunk szorulva! Rá 
vagyunk szorulva arra a szeretetre, ami a másik emberen keresztül nyilvánul meg. A 
boldogságunk kulcsa, hogy nem az a lényeg, hogy engem szeressenek, hanem, hogy én 
szeressem a másikat! 
 

2014. II. 27., CS 
 
Azt mondja az Angyal: minden test. A mosoly test-e? Nem, mert a belső mosoly szellemi 
állapot. A szellem sem test. Az ember anyagban él, anyagvilágban. Minden megnyilvánul a 
testben. Az ember anyagvilágbeli megnyilvánulása a lélek, ami egy formával párosul. Minden 
test, de nem a test a minden. Mi a szellem? Nem mi, hanem Ki. Az Isten a Szellem! A Létezés 
maga a Szellem! Végső soron mindennek szellemi a forrása. Nem a hit, hanem az Ember az 
összekötő az anyag- és szellemvilág között. Ő váltja meg a világot, ami még mindig 
megváltásra vár. 
 
Nem az anyag a minden: a szemet megfoghatom, de a látást nem. Milyen érdekes, hogy ez a 
valóság megtapasztalásának tükröződése! A látás a tisztánlátás képe, az erkölcsi tisztánlátásé. 
A hallás az Isten meghallásának képe. Aki volt odaát, arról számol be, hogy sokkal erősebbek a 
megtapasztalásai. Az itteni fogalmakkal írja le az odaáti megtapasztalásait. Megéli Isten 
jelenlétét, azét az Istenét, aki az Ő látásmódjába belefér. 
 
A lélek maga a létbentartás. A testben gondolkodás egészen más szint, mint az Angyal 
tanítása. A tanítványoknak is az volt a legnagyobb gondja, miután elment Jézus, hogy körül 
kell-e metélkedni Jézusért vagy nem. 
 
A Hangból idézzük: nem az az érdekes, hogy én, Jézus, mire akarlak felhasználni. Mire tanít 
ezzel Jézus az akarattal kapcsolatban? Amit Isten akar, az teljesül is. Hová tesszük a Miatyánk 
kérését, hogy legyen meg a te akaratod? A második felét is kell figyelni: amint a Mennyben, 
úgy a Földön is. Isten nem azt akarja, hogy lemondjak a saját akaratomról. Mi az Isten akarata 
a Mennyben? A Földön nem az van, ami a Mennyben. A Mennyben gyermeki 
ráhagyatkozásból élnek a szellemek, így teljesül Isten akarata. Ez kell a Földön is: lássátok meg 
Jézusban az Atyát! Ha bármi mást akarna az Atya, belelépne a szabadságkörömbe. Csak akkor 
akarhatom Isten akaratát, ha megismerem Őt. Ehhez át kell alakulnom, át kell alakítanom a 
gondolkodásomat. A Hang így folytatja: ezt akkor tudom megvalósítani, ha az otthonodat 
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nálam, Jézusnál találod meg. (2646.) Ha automatikusan teljesülne Isten akarata, bábok 
lennénk és akkor nem mondhatná, hogy saját képére és hasonlatosságára teremtett. 
 
Az Evangélium született először, utána az Angyalkönyv, mert az istenismeretből születik az 
emberismeret. 
 

Hústest, test a páli levelekben – folyt. 

 
Pál látásmódja tükrözi az Ószövetség látásmódját. Az egyházak látásmódjára is rányomta a 
bélyegét. Végül meg akarjuk fejteni az evangéliumi igerészt: ez az égből alászállott kenyér én 
testem. 
 
Kol 1,20: Pál szerint ki kell engesztelni Istent. A vérével engesztel: az áldozat életét hordozta a 
vér. Azt sugallja, hogy Jézus az áldozati bárány, aki kiengeszteli az Atyát. Itt azonos a megváltás 
az engeszteléssel. Az Ószövetségben azért várták a Messiást, hogy Isten Országa 
megvalósuljon a Földön. Ők valójában a messiási kort várták. Ma is sokan meg akarják csinálni 
Isten Országát a Földön, Izraelben pedig azt várták, hogy egy Dávid házából való ember hozza 
el, akit Isten kent fel és hatalmat ad neki. Isten haragját a farizeusok képviselték a Földön, akik 
Isten nevében büntettek. 
 
Kol 1,22: azért engesztelte ki Istent, hogy majd kifogás nélkül állhassunk eléje. Azt sugallja, 
hogy mindent megtett helyettünk Jézus. 
 
Kol 2,9: a testre teszi a hangsúlyt, mást nem is lát, csak testet. Testnek látta Jézust Pál. 
 
Kol 2,10: világi hatalmat lát Jézusban. 
 
Kol 2,11: Már megint a testet emlegeti. 
 
Kol 2,12: Jézust nem az Atya támasztotta fel! Hatalma van odaadni az életét és hatalma van 
visszavenni. Pál nem hitte, hogy az Atya és a Fiú egy. 
 
Ef 2,14: Már megint a hús. Megint arról van szó, hogy az áteredő bűnnel kapcsolatban 
békítette össze a Mennyet és a Földet. Az embernek nincsen hatalma az áteredő bűn 
lebontására. 
 
Ef 2,16: Engesztelő áldozatnak látja Jézus testét Pál. Az ellenségeskedés: Isten és ember között 
van, ezért kellett őt kiengesztelni! 
 
Ef 3,3-6: nagyon jól mondja, hogy Jézus örömüzenete minden nemzetnek szól, amelyek egy 
testbe vannak szerkesztve – Jézusba. 
 
Ef 4,9-12: Krisztus teste: az egyház. 
Ef 4,9: Innen jön a Hiszekegynek az a sora: alászállt a poklokra. Valóban megtette ezt Jézus, de 
nem a kereszthalál után, hanem a születésével! Azért mondta ezt Pál, mert a lelkek a seolba 
mentek megmérettetésre és szerinte neki is le kellett szállnia. 
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Ef 4,11: Bemerítő János után nem támadt több próféta! Némelyeket pásztorokul rendelt – Én 
vagyok a jó Pásztor. 
Ef 4,12: testépítés – body building! Ha Istennek van teste, nem kell építeni! 
 
Fil 3,20-21: már megint a testről beszél. A Menny pedig nem állam. 
 
Kol 1,18: a halottak közül az elsőszülött, hogy mindenben ő járjon elöl. A halottak az emberek, 
így az elsőszülöttük is ember. 
 
A lehulló vére békességet szerzett: a jeruzsálemi templomban szokásos áldozatra utal, hogy 
azzal lehet kiengesztelni Istent. A bűn az ember legnagyobb problémája az Istennel való 
kapcsolatában. A születésével szerzi a bűnt az áteredő bűnön keresztül. Ez azt jelenti, hogy 
Isten haragszik rá, nincsen kapcsolatban Istennel. Eleve rossz az ember, bűnben fogant! És erre 
még rátesz egy jó nagy lapáttal a személyes bűneivel, amikor nem tartja be a törvényt, 
személyes bűnbocsánat pedig nincsen! A lehető legnagyobb áldozattal kell kiengesztelni Istent 
a bűnökért, mert csak ezzel lehet elrendezni a bűn dolgát. 
Ábrahámtól azt kérte az Úr, hogy áldozza fel neki a legértékesebbet, amit szeret. Ő a fiát 
akarta feláldozni, de Isten nem engedte. Hogyan is gondolhatta Pál, hogy ha Isten még Izsákot 
sem engedte feláldozni, Jézust engedte volna? Már az Ószövetségen belül sem logikus. 
A bűn a kezdet kezdetén az Isten iránti engedetlenségben nyilvánul meg. 
 
Aki bűnt követ el, a bűn kiengesztelésére vigyen áldozatot az oltárra: testet és vért, hogy 
leöljék a testet és kiontsák a vért!!! Ez a test és vér!!!!! 
 
Fel is tételezték, hogyha ezt megteszik, az Isten ki van engesztelve. 
 

2014. III. 4., K 
 
Belénk kövesedett, hogy Jézus rászoruló módon él benne mindenkiben. A rászorultság hiányt 
jelent, ezért nem lehet Jézus rászoruló. Ha Isten nem is szenved, nem is lehet rászoruló. Aki 
együttérzést talál Istenben odaát, az megkapja, mert mindenki megkapja a vágya teljesülését 
Istenben.  
 
Ha Jézus abszolút első az életemben, akkor a rászorultságban sem lehet semmit melléje tenni! 
 
Miben szorul rá a tanítvány Istenben? A tanításban, szeretetben, erőben, személyes 
kapcsolatban, bölcseségben, ráhagyatkozásban. 
A létbentartásban nem vagyunk rászorulók, mert az maga a Lélek. Ha nem tartana létben, ha 
megszüntetne, Önmagát szüntetné meg, mivel Önmagára teremtett. Miért nem szünteti meg 
Isten a szellemi lényt? Ő Maga a Létezés!!! Benne minden van, mi is benne vagyunk. Ő a VAN. 
Mi a pokol? Isten hiánya. Egy állapot. Elrontott jó. Az állapotok változnak. Nem abszolút hiánya 
a pokol Istennek, mert a pokolbeli szellemeket is létben tartja. A pokol állapotában lévők 
látásmódjában hiányzik Isten. 
A zuhanó repülőgépen nincsen ateista, mert mindenkinek van lelkiismerete, van halálfélelme 
és előjön belőle a legmélyebb: Isten. De ettől még nem tér meg! 
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A rászorultság olyan látásmódbeli hiány, amit az illető nem képes önerőből megszüntetni. 
 
A tanítvány rászorul a másik emberre. A szeretetben, megértésben, tanításban, 
odafigyelésben. Végső soron Isten megnyilvánulásai ezek is a másik emberen keresztül. Az 
ember rászorul arra, hogy kimutassa a másik felé szeretetét. Egyedül nem vagyok képes sem 
Istent, sem a másik embert szeretni. Egyedül csak szertartással lehet Istent szeretni. Az 
istenszeretés gyakorlati része az ember felé irányul. 
Tüzet dobni jöttem a földre és mi mást várok, mint hogy fellobbanjon: hogy bennünk, 
tanítványaiban fellobbanjon a lángja. A hegyen épült város messziről látszik.  
Istent nem tudom úgy szeretni, hogy a felebarátomat nem szeretem, mert ha Istent szeretem, 
bennem van a Szeretet! Így a másik ember felé is szeretettel kell fordulnom. 
 

Kérés 

 
Mt 6,8: Jézus megfogalmazza, hogyan Ura a körülményeinknek. 
 
Miért bíztatja Jézus kérésre a tanítványait? Erősíti a hitüket. Szükségük van a kérésre. Mire 
gondol Jézus, mikor azt mondja, hogy bármit kérhetünk az Ő nevében, megadja? Mi történik, 
ha nem valósul meg a kérésünk? Lehetőséget ad az Úr arra, hogy megváltoztassuk a 
látásmódunkat. 
Mit kérjen egy tanítvány Istentől? Mintának ott a Miatyánk! Ez a lényeg! Ezek a kérdések a 
legfontosabbak ember és Isten kapcsolatában. Tanítvány az Istenre nyitott, bűnös emberekből 
lesz. A vallásos ember az elöljárójára, az egyházára nyitott. Az Istenre való nyitottság másik 
neve: szabadság. Minden másra való ilyen nyitottság: rabság, mert Isten nélkül mindenki rab. 
Ahol a Szellem, ott a szabadság. 
 
Rászorulónak látja-e az embert Isten? 
 
A Jézusban hívő tanítvány az Istenre mindenben, az embert szeretésben pedig a testvéreire, 
felebarátaira, ellenségeire szorul rá. 
 
Mi a tanítvány rászorultságának forrása? A hit hiánya. Mert minden lehetséges annak, aki hisz 
Istenben! 
Isten maga a kiáradás. Mindent áraszt, Önmagát árasztja. A tanítvány pedig kér, mert kicsi a 
hite. Ha elég nagy lenne a hite, nem látna a hiányt, amit be kellene töltenie Istennek. Ha Isten 
mindent áraszt, meg tudok oldani minden kérdést, mert hiszek! Ha hiszek, csak merítenem kell 
abból, ami van! 
Ha előttem egy tálon egy nagy szelet rántott hús, de valaki elhitette velem, hogy mérgező, 
akkor mire szorulok rá? Olyan látásmódra, amivel elhiszem, hogy nem mérgező! 
 
Ha mindenkire állapotszerűen árasztja magát Isten, rászoruló-e az ember? Rászoruló az, aki 
önerőből nem tudja megoldani a hiányát. Ehhez meg kell változtatnom a látásmódomat, amit 
csak én tehetek meg! Ha csak én változtathatok gondolkodást, akkor végső soron nem 
szorulok rá Istenre! 
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Istenben való boldogságban rászorulunk-e Istenre? Nem szorulok rá, mert Ő állandóan 
sugározza. Arra szorulok rá, hogy élő kapcsolatba kerüljek Istennel. A saját gondolkodásom 
megváltoztatására szorulok rá. Vagyis azt kapjuk, hogy minden látás kérdése, ez is. 
Ha bölcseségre szorulok rá, be kell fogadnom Istentől a bölcseséget. Mindennek az ember a 
kulcsa! 
 
Ha Isten nem látja rászorulónak az embert, miért mondja, hogy kérjetek és kapni fogtok? 
Hithiányban szenvedőnek mondja! Az embert a hite teszi mindenhatóvá. Ezért olyan nagy az 
EMBER, hogy az Angyal sem látja. 
 
Tehát nem rászoruló az ember, hanem lássa meg, hogy neki kell erősödnie a hitében, mert aki 
hisz, annak minden lehetséges. 
 
Nem rászoruló az ember, hanem hitetlen. A hitben pedig nem szorul Istenre, mert azt nekünk 
kell fölerősítenünk és feléje irányítanunk. 
 
Jézus mondja: ha nem hiszel bennem, számodra nem is létezem. Ha hiszek benne, a magam 
számára megteremtettem az Istent. Valójában a tanítványnak arra a szemre, fülre, szívre van 
szüksége, amit Isten már réges-régen megteremtett. 
 
Az embernek saját magára van szüksége, a saját hitére, mert ez már megvan benne 
képességként!!! 
 
 Mielőtt Jézus elhozta volna az Atya tanítását, a zsidók felelősek sem voltak azért, amit tettek. 
A farizeusok meg ennek ellenére vonták felelősségre az embereket! 
Jézus elhozta a tanítását, ezért már nem szorulunk rá semmire, mert a kezünkben van. Legyen 
a szívünkben, akkor nem leszünk rászorulók! 
 

2014. III. 6., CS 
 
Mi a helyzet a nyitottsággal? Lehet-e növelni? Lehet-e kérni? 
Egyikünk szerint a nyitottság azonos az Istenre való ráhagyatkozással és annyit töltenek 
belénk, amennyit árasztani tudunk. Csak Istenre, Jézusra lehetek nyitott. Rajtam múlik, hogy 
mennyire vagyok nyitott. Ez az Istenben való fejlődés kulcsa. 
A nyitottság szempontjából is döntő, hogy rend legyen a fejben. Mi a nyitottság? Valaminek a 
befogadásának a képessége. A nyitottság egy képesség, ami irányultságot fogalmaz meg. A 
nyitottság nem érdeklődés, mert amaz a kíváncsiság. A hit is egy képesség. Nagyon fontos 
kérdés, hogy kire és mire nyitott az ember, ez határozza meg az erkölcsi értékrendjét. Aki az 
önzésre nyitott, a gonoszra nyitott. Aki a megbocsájtásra nyitott, Jézusra nyitott. 
Kérhetjük-e Istentől a nyitottságot? Ahogyan a hitet sem lehet kérni, mert ez egy vak 
képesség, ugyanúgy a nyitottság is egy képesség, és azt sem lehet kérni. Az akarat is egy 
képesség, egy vak képesség, aminek én mondom meg az irányát. A világi, nem Jézusba vetett 
hit is vak, mert olyat tart igaznak, valónak, ami nem az. 
Mi adja az akarat erkölcsiségét? Hogy mire használom. A szándék! Mi adja a hit erkölcsiségét?  
Hogy mire használom! Mindkét esetben az én kezemben van a döntés. Ezek alapján a hit is egy 
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vak képesség, aminek én adom meg az irányát. Van olyan gonosz ember is, aki enni ad 
másoknak. Robi apjának egy bácskai magyar rabtartója ütötte-verte a rabokat, de három-négy 
embernek lopott ételt! Nem csak a jézusi emberek táplálják az éhezőket. 
Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a nyitottság is vak képesség. Sokan a kémiára, a fizikára, a 
haragra, a családra, a pénzre, stb., nyitottak. Mi adja a nyitottság erkölcsiségét? Hogy mire 
használom! 
 
Az ember minden képessége vak és az adja meg az erkölcsiségét, hogy mire használja. 
 
Tehát nem kérni, hanem gyakorolni kell a nyitottságot, mert rajtam múlik!!! 
Min múlik a nyitottság mértéke? Mitől függ az Ige befogadása? Attól, hogy nyitott-e rá az 
ember vagy nem. Az útszéli talaj nem nyitott rá, de nem is fogja kérni Istentől, mert nem erre 
nyitott. A nyitottság területe, iránya van kalibrálva, ez a leszületés előtti döntéstől függ. Az 
útszéli talajnál felkapkodják a madarak az Igét, a jó föld pedig az Istenre nyitott. Azért ilyen a 
föld, mert ezzel az Igére való éhséggel jött le. 
Tehát nincsen értelme a nyitottság erősítését kérni, a gyakorláson, a megélésén múlik! 
A nyitottság mellett megjelenik a korlátoltság. Aki egy irányba nyitott, a másik irányba lezárt. 
Aki Jézusra nyitott, lezárt az ördögre. 
Ha valaki nyitott Istenre, Ő biztosítja számára a szükséges körülményeket. Feri bácsit például 
elhívta papnak, azután megélte a lélekkeresztséget. 
Ha valaki olvassa a Hangot és félreteszi, akkor nem arra nyitott. Semmi baj nincsen azzal, ha 
valaki az, aki. 
Ha gyakorlom a nyitottságot, fejlődöm. A fejlődéstől jobban szeretek, még nyitottabb leszek, 
megélem a szabadságot, bölcseséget, természetesen az Istenre való nyitottságot. 
 
Az alapalázat: vállalom az általam meglátott legnagyobb Jót, Istent, akár az életem árán is, de 
nyitott vagyok a még nagyobb jóra, amit meglátok.  
 
Egyedül nem lehet tanulni Jézust, mert nincsen közösség, ahol szerethetném a testvéreimet. 
Kontroll nélkül eltéved az ember, mert folyton jelen van a megtévesztő. A megtévesztő a 
Földön ott tud lenni, ahol Isten is. Jézust is megszólította, sőt, rá is kérdezett, hogy Ő-e az 
Isten. És elhagyta egy időre, mert állandóan Jézus körében volt, Júdásban állapotszerűen jelen 
volt, néha más tanítványaiba is belopózott (Simon óvása, tagadása, a villámot kérő 
tanítványok, stb.). Odaát élesen elválik a szellemvilágban. Ti már tiszták vagytok az Ige által: 
befogadtuk Jézust és állapotszerűen bennünk él, lakást vett nálunk, de ettől még ki-be járnak a 
démonok. 
 
Mi a lelki alapja annak, hogy valaki nyitottságot kér? Nem hiszi el, hogy maga nyitottá teheti 
magát. Hamis az istenképe. Készen akarja kapni a hitet, a nyitottságot. 
 

Hústest, test a páli levelekben – folyt. 

 
Kol 1,22: Jézus kiengeszteli az Atyát, ezáltal megtisztít minket, hogy amikor elítél, jónak 
találjon. A kiengesztelésről azt mondja a Hang, hogy veled mindent, de nélküled semmit. Ha 
nélkülem semmit, akkor nem is veheti magára a bűneit! Megint az a minta, hogy az áldozati 



178 
 

állatot legyilkolják az oltáron. Az állat a hústestből és a vérből áll. A hústest szerepe, hogy bűnt 
követtünk el, a vér pedig az életet jelképezi. 
 
Héb 10,3-5: Újabban nem Pálnak tulajdonítják a Hébereknek írt levelet. Amit itt leír, 
ellentmondást tartalmaz: hogy az áldozat nem veszi el a bűnt – mégis korábban azt taglalja, 
hogy Jézus áldozatnak jött. Az egyházak, különösen a katolikus, erre alapozzák a létüket, hogy 
a mise egy áldozat! Ráadásul nincsen olyan intézmény, ami az irgalomra épülne. 
 
Jézus azt mondta, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatbemutatást. Az irgalom egy 
szellemiség, gondolkodás és annak átalakítása. Az áldozat pedig egy szertartás, egy cselekvés. 
Jobb lesz-e valaki attól, hogy magához veszi a szentostyát? Nem, mert az szertartás (papi 
papi)! Ha viszont valaki irgalmas lesz, jobbá válik! 
 
Héb 10,8-10: elég Jézus testének egyszeri feláldozása, ezen keresztül Isten akarata szenteli 
meg az embert. Itt is egy szellemi változás – hogy szentek legyenek a hívők, Jézus követői – a 
Jézus testének feláldozásával megy végbe. Egy szellemiért egy testit. Furcsa. A testet azért is 
hangsúlyozták, mert úgy gondolták, hogy test szerint vétkezik az ember, Ádám és Éva is az 
alma evésével vétkezett. Jézus szakít ezzel, mert a szándékban találja meg a bűnt, nem a testet 
említi és azt mondja, hogy a szívből származik minden gonoszság, ami az embert beszennyezi. 
 
Héb 10,12-14: Jézus nem Isten, mert mástól várja, hogy legyőzze a még legyőzetlen 
ellenségeit, és a lába zsámolyává tenni őket sem az Ő gondolkodására vall. 
 
Héb 13,12: Jeruzsálemen kívül kell a kivégzéseket végrehajtani, ennek be kellett teljesülnie 
Jézuson is! 
 
Mit mond tehát Pál Jézus hústestéről? 
 
A hústest vétkezik, ezért a bűnt is az hordozza. Ádám bűne miatt a hústestnek kell meghalnia. 
A vétek nélküli hústest áldozata, erőszakos halála olyan engesztelő áldozat, amely minden 
bűnért kiengeszteli az Atyát. 
Az áldozat teste és vére külön-külön számít be az engesztelésbe. 
A test bűnéért a vér, mint az élet hordozója áldoztatik fel. 
Miután Jézus által végbement az engesztelés, nincsen szükség többé állat- és egyéb áldozatra. 
(Ha megszűnik a jeruzsálemi templom, az áldozat lehetősége is megszűnik.) 
Megint felmerül a kérdés, hogyan mutathatott be Isten emberáldozatot, ha Izsák esetében 
nem engedte? 
Jézus küldetésének nem a tanítás a célja, hanem az Atya kiengesztelése. 
 

Test – az Evangéliumokban 

 
Pál és az Ószövetség látásmódjával ellentétes az, ahogyan Jézus használja a testet. 
 
Mit tanít Jézus a testről? 
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Mt 6,22: A test mécse a szem. Ez a látásmódra utal. Az Angyal szerint nem látásra, de 
sugárzásra való! A szellemi, lelki tartalmak váljanak láthatóvá a tekintetem által. A bennem 
lévő szellemiség a szememen tükröződik. Hogy mire vagyok nyitott, a szemem által fogadom 
be, azzal töltöm meg a testemet. 
 
Mt 6,25: A lelkünk sokkal több a testünknél! Szándékban követjük el a bűnt. Attól függ tehát az 
erkölcsi életünk, hogy milyen szellem lakozik bennünk. 
 
Mt 16,17: Az a boldog, akiben Isten meg tud szólalni. Mire utalhat, hogy a test és vér külön 
jelenik meg ebben az igerészben? Máté az Ószövetségben gondolkodik. A próféták és Mózes 
választották ezeket szét. Ezek egyek, nem lehet őket szétválasztani. Ha elhagynánk a vér szót, 
teljesen érthető maradna az igerész, semmi nem indokolja a megjelenését, csak az evangélista 
látásmódja. 
 
Mt 19,5: A házasság által csak a test válik eggyé. A vágy által válnak eggyé, a test gerjedelme 
által, nem a szellemiség, nem is a Tanítás által. 
 
Mt 24,22: A menekülés a testre vonatkozik a mondat szerint. Jézus a lelkünk, a szellemünk 
megmentője (Isten, a szabadító), nem a testünkre vonatkozóan. Ha kihagyjuk a test szót, a 
kárhozattól való megmenekülésről szól ez a mondat. Így a testi halál elkerüléséről szól a 
mondat. Azok gondolkodnak test menekvésében, akik testnek élik meg magukat. A zsidók úgy 
gondolták, hogy mindenki feltámad a Messiás eljövetelekor. 
 

2014. III. 18., K 
 
Kirchbergben voltam a múlt héten. 
Hogyan hat egy halálközeli élmény az emberre? Átalakítja a gondolkodását, mert minden hat 
az emberre. Valóban más ember lesz. Inkább arról van szó, hogy nem alakítja át az 
értékrendjét! Nem kap kívülről jézusi értékrendet. Mind Putnokit, mind Alexandert az 
angyalok tanították. Nem is ez a kérdés, hanem az, hogy mire taníthatták, mit tudtak ezek 
befogadni. A szeretet körén kívül lévőknek az úgynevezett jó tulajdonságai nem jók, ha nem 
Jézusért történnek. 
 
A sok tapasztalatszerzésből azt szűrheti le végül is a lélek, hogy nem jutott sehová, legföljebb 
lejjebb! 
 
Kérdésem: vak képesség-e a lelkierő? Mi a lelkierő? Az Isten bennem. A hittel áll kapcsolatban: 
a hit megnyilvánulása a lelkierő. Ha a hit vak, a belőle fakadó lelkierő is vak. 
 
Végső soron odaát nincsen jó és nincsen rossz, csak Van. Innen nézve viszont az legyen 
számomra a jó, ami odaát a VAN!  Odaát nem ellentétpárokban fogalmazódik meg a valóság. 
 

Rászorultság – folyt. 
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Mt 18,19: Mit jelent, hogy ha ketten közületek összhangban lesznek? Ha ketten-hárman 
összegyűltök az én nevemben, azaz Jézusról van szó. A hitben nincsen „akármilyen dolog”. A 
kérés csak Istennel kapcsolatos területre vonatkozhat! Ezzel a tanítványok irányában 
megmutatkozó bizalmát jelzi Jézus. A tanítvány nem úgy kér akármit, mint egy világi ember, 
hanem úgy, hogy az Istenhez kapcsolódik. A szolgálat lelkületében fogalmazódik meg a kérés, 
nem a vevés lelkületében. A szolgálat sokféleségét és a bizalmat mutatja be a kérés hatóköre. 
Még egy fontos gondolat: az Atya a forrása a kérésünk teljesülésének. Nekünk van szükségünk 
a kérésre, hogy igazoljuk vele Istenhez tartozásunkat, elismerjük, hogy Ő nagyobb nálunk. 
Mikor Jézus kér valamit, már meg is köszöni, hogy megadta az Atya. 
 
Mt 20,22: A Zebedeus-fiak vagy az anyjuk kéri, hogy Jézus mellett üljenek, mikor visszajön 
dicsőségében. Nem tanítványi gondolkodás alapján kérik ezt tőle, hanem azért, hogy 
bebiztosítsák a helyüket. Ezt nem kell kérni, mert Jézus elmegy és helyet készít nekik, ők 12 
trónra fognak ülni, illetve, hogy az Ő asztalánál fognak ülni és Ő fog nekik felszolgálni. 
 
Mt 21,22: ugyanaz, mint Mt 18,19-ben. Itt az Istennel való összhang van kiemelve, hogy 
imában kérni. 
 
Jn 14,13: ugyanez. A hangsúly: az Én nevemben. Az Ő Neve: Isten, a Szabadító. Ha bármit 
kértek a Megszabadítás nevében, megadja nektek. Aki így kér tőle, ismeri őt, elismeri Urának 
és Megszabadítójának. Jól gondolták az ókorban, hogy ha valaki ismeri valaminek az eredeti 
nevét, akkor hatalma van felette, birtokolja. És igaz! Ha ismerem Jézus eredeti nevét, 
birtoklom Őt! Akkor ismerem, ha tanulom. 
 
Mit mond tehát az Evangélium a rászorultságról? 
Az ember minden Istenre szorultságának látásmódját, élményét a hithiány szüli. 
 
Ha Isten ezt látja, akkor mire van szüksége az embernek valójában? Hogy erősödjék a hitben. A 
tanítvány a hitben való erősödésre szorul rá. A tanítvány pedig kér Istentől, aki teljesíti is ezt. A 
tanítás által tud a tanítvány hite erősödni. A hívő legnagyobb gondja Istennel kapcsolatban, 
hogy nem ismeri. Senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú. 
 

Kérés az Angyal szerint 

 
Nyomorult cserepek vagytok ITAL nélkül, de aki valóban inni kér, annak megadatik – akik 
valóban éhezik és szomjazzák a valóságot, tehát, akik Jézust akarják tanulni, azoknak 
megadatik, hogy megismerjék Isten Országát! Nálam nélkül semmit sem tehettek. Akinek ez a 
döntő kérdés, akinek EZ hiányzik, az kap inni. A Hang szerint aki a tanítványságra született le, 
akinek Jézus az abszolút első az életében, az kér valóban inni. 
 

2014. III. 20., CS 
 
János hozott egy provokatív Hang-levelet. Igaz-e, hogy az első kegyelem a természet? 
Ugyanaz-e ez, mint a józan paraszti ész? Akarhatja-e azt mondani, hogy a legfontosabb? 
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Engem az zavar, hogy Isten ajándékai között akar egy fontossági sorrendet felállítani. Ha az 
embernek a természete a legfontosabb, akkor egy állatnak is van. Mit jelent a természet? 
Valamilyen jellemzője az embernek. A Hang ellentmond önmagának abban, hogy máshol 
kijelenti: nem az a döntő, hogy milyen vagy, hanem, hogy Kié vagy! Honnan van a 
természetem? Én alakítom és viszem át egyik életről a másikra. Átvittem a tapasztalataimat, 
ezek alakították a természetemet. Mivel a legtöbb ember nem megtért és mi sem voltunk 
mindig azok, innen ered a sérült emberi természetünk. Mi Isten legfontosabb ajándéka az 
embernek a teremtésében? Annak kell lennie, ami csak neki adatik és ami a legjobban Isten 
felé vezeti. Mi az, ami az embert elválasztja a többi teremtménytől? A hit képessége! A 
többi, a döntés lehetősége is ebből fakad. A hit képessége és növelése vihet Istenhez! 
Mi a helyzet a szeretés képességével? A szeretet az Istent való akarás képessége. Nem 
létezhet hit nélkül! 
Isten is érzelmi lény, az igazi érzelem változatlan. A mi érzelmeink hullámzanak. 
A Hang-levél az Isten Országának megvalósításáról folytatja, aminek az adósság akadálya lehet. 
Mikor Jézus a hal szájából fizette ki az adófizetőket, ő nem volt adósuk, mert az adót nem a 
fiaktól, hanem az idegenektől szedik. Isten Országa pedig bennetek van, és keresni kell, nem 
pedig megvalósítani, ahogyan a Bokor mondja. E Hang-levél alapján egy tanítvány nem 
tartozhatna senkinek, viszont ez nem erkölcsi kérdés. 
 
Mi van, ha egy tanítvány a gázkamrába megy, mert beküldik? Végre hazamegy Istenhez! 
Biztosítja az Úr a körülményeket arra, hogy ne gyilkolnia kelljen, hanem elhihesse, hogy Isten 
elé megy. Aki megérti, hogy nem rossz átmenni, annak ez nem akadály. Látásmód kérdése a 
körülmény. 
 

Test – folyt. 

 
Jn 1,13: Mikor születik Istenből az ember? Mikor újjászületik! Mikor szüli Isten újjá az embert? 
Mikor Isten Szelleme által születik újjá az örök életre. A folyamat a megtéréssel kezdődik és a 
Szellem általi újjászületéssel fejeződik be. Ennek a célja, hogy Isten gyermekévé váljak: az örök 
élet a cél. Az újjászületés után is változik az ember, ekkor már az örök élet részese. Mi a 
lélekkeresztség? Isten egy tulajdonságot megtisztít és felerősít a közösség javára. A karizmát le 
tudja tenni az ember, sajnos. Van, aki pap akart lenni családos ember létére és Isten megtette 
neki, és utána fél évvel letette a feladatát. 
Az újjászületés azonban visszavonhatatlan! 
A megtérés nem hangulati elem. Attól, hogy valaki lemond a karizmájáról, nem múlt el 
életéből az Istent látás. Ha valakit megszólít Isten, nem múlhat el nyom nélkül! A megtérés az 
Új Szövetség lepecsételése. Ha megtérek, újjászül: ez a szövetség. Önmagát adja Isten az 
Újszövetségbe! Nekem is oda kell adnom magamat egészemben! 
Előfordul, hogy az Isten Lelke általi újjászületés egybeesik a karizma adásával. (Régebben nem 
tettek különbséget a kettő között a Hang Közösségben, és a Hang sem tett különbséget.) 
Az újjászületés következménye az örök élet, a megszabadulás, a Jézusban való élet. Aki hisz, 
már Úton van, Jézus az Út. 
Azért vagyunk jó irányban a tanítás kapcsán, mert nem befolyásol a tekintély, a hagyomány, és 
maga az Írás sem. A Szellem, aki befolyásol, vezet minket! Sok esetben olyat is megértünk, 
amit az Evangélium sem ír le vagy csak utal rá, a Hang meg sem közelíti. 
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Az újjászületésben a szellemi lény nem testnek látja magát, hanem Istenhez tartozó szellemi 
lénynek. Istennek való odaadottságunk a tanítványságban, a gondolkodásátalakításban 
nyilvánul meg. Ez a munkánk. Azért nem az szerepel Jn 1,13-ban, hogy az Isten akaratából 
született, mert nem Istennek, hanem az embernek kell akarnia! Isten szellemi természetű, a 
másik három, a test, a vér és a férfi gerjedelme anyagi természetű.  
 
Jn 1,14: Hogyan lett az Ige hústestté? Elküldte az Atya. Nem akkor, amikor kimondta, hanem, 
mikor elküldte. Ha nem lett volna előtte, nem lenne világmindenség, mert minden általa lett. 
Mit szemléltek? Jézus szellemi dicsőségét. Csak szellemi lehet, mert a hústest nem használ, 
mert Szellem az Isten. 
 
Jn 3,6: kiről beszél Jézus? Saját magáról. Azért, mert ő szellemből lett: ő nem Máriának a 
gyereke! Nem lehet az emberek közé sorolni. Így tud újjászületni az ember is, hogy Isten 
Szelleméből jön létre a szelleme, és onnantól már nem testnek látja magát. 
 
Jn 6,63: Pál az első helyre teszi a testet, az Isten testének a feláldozása volt a lényegi tett az 
Atya kiengesztelésére. A feltámadás is testben történik. Jézus teljesen lesöpri ezt a 
látásmódot. A Szellem maga az Élet! Az Élet pedig Jézus, így azonosítja magát a Szellemmel. A 
legvégére rakja a hústestet, hiszen kijelenti róla, hogy nem használ. Az örök élet 
szempontjából nincsen értéke. A hústest nem használ a tanítvánnyá válásban, Istent 
megismerésben, a megbocsájtásban, mert a test is teljes figyelmet igényel, ha arra helyezed a 
hangsúlyt. Nem igaz, hogy ép testben ép lélek, de az sem, hogy ép lélekben ép test. 
 
HF: utolsó két megmaradt igerész a Test-kigyűjtésből és jön az áldozat: mit mond az 
Evangélium az áldozatról? 
 

2014. III. 25., K 
 

Rászorultság – folyt. 

 
A rászorultság a hithiányból ered. Ha nem a rászorultságra vonatkozik, hogy kérjetek és kapni 
fogtok, akkor mit takar? Bizalmat! Jézus oldaláról a bizalmat fejezi ki a kérésre való biztatás. A 
másik fontos dolog az együttműködés gyakorlata. Mi a partnerség tartalma? Jézus adja a 
tartalmat, ez a tanítás, az Ige, a szellemiség. Mi adjuk a formát, a gyakorlatot. Jézus adja a 
szeretet lelkületét, tartalmát, mi pedig a gyakorlatba ültetjük át. Jézuson keresztül árasztja az 
Atya az Igét, mi pedig ebből merítünk és továbbadjuk. A tanítás a formában is eligazít 
bennünket. Mivel az ember teremtő, a partneri kapcsolatba a hálaadás, az Istenre figyelés, stb. 
is beletartozik. A mi teremtésünk más, mint Istené. Olyan ez, mint a színpad. A színpad, a 
darab, a kellékek, a szereplők, a rendező mind Istenből van. A színdarabot viszont én alkotom! 
 
Nagyon sokszor fordul elő a kérdésre való felszólítás az Angyalkönyvben. A hívő legnagyobb 
gondja Istennel kapcsolatban, hogy nem ismeri. 
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Kérés – az Angyalkönyv alapján 

 
Nyomorult cserepek vagytok az Ital nélkül – nálam nélkül semmit sem tehettek. 
Az Ital az Ő Vére, a bor szimbóluma. Mi az örök élet feltétele? Jézus befogadása, a megtérés. 
Ha az Istenbe belemerítkezem, bele fogok mámorosodni. Mikor a tanítványok 
megmámorosodtak Pünkösdkor, azt mondták rájuk, hogy már kora reggel leitták magukat. 
Sajnos mi csak a részegséggel azonosítjuk a mámort, pedig ez egy szellemi tűz. 
Aki valóban inni kér – miért hangsúlyozza a valóban szót? Ki kér valóban? Aki tanítvány, aki 
szomjúhozza Istent, akinek Isten az abszolút első az életében. Isten sem szór gyöngyöt disznók 
elé. Aki valóban kér, abban fel sem merülhet, hogy nem kap. 
 
Kérelemgyűrűben ülsz. Minden kér tőled. – Az emberek, szellemi lények és a világ 
rászorulónak látja magát. Egy hiánytömeg a világ. A vevés világa, mindenki boldogtalan, aki 
Isten nélkül él, rászoruló. Mindenkiben megvan a teljesség igénye és míg meg nem éli, 
folyamatosan hiányt él meg. 
Szószólója vagy a teremtésnek – a tanítvány a híd Isten és a teremtett világ között. Teremtő az 
ember. A tanítvány csökkenteni tudja a hiányt. A hite által képes hiányt szüntetni. Ilyen a 
csoda: megszabadul a betegségétől a nem tanítvány (tanítvánnyá viszont ettől nem válik). 
Tanúságot tud tenni Istentől. Ha tanítványként ráfigyelek a másikra, pótolom a hiányát. 
Megteremtem neki, aminek hiányát látja. Segítek átalakítani a másik látásmódját, hogy amit 
hiánynak él meg, ne lássa annak. Vagyis bármit kérünk Istentől, megkapjuk, viszont vegyük 
tudomásul, hogy a világ meg tőlünk kér! 
Kérdés: feladata-e a tanítványnak, hogy eleget tegyen e kéréseknek? A tanítvány látásmódot 
tud adni a tanítás által. A teremtett világban egyedül az ember tud adni, ez bizonyítja, hogy 
teremtő. Mi az adás? Önkéntes tett. Tudatos önkéntes tett. A leggonoszabb ember is ember, 
mert tud adni, tud önzetlenül viselkedni. 
 
Csak akkor fogsz sugározni, ha kéred. – Mit jelent a sugárzás? Ki, mit, miért sugároz? 
 

Sugárzás 

 
Az igazi mozdulatlan mindent szeret és áraszt. A nap mozdulatlan és mindenhová sugárzik. – A 
nap az Isten képe. A benső napomról van szó, a világosság, a sugárzás benső forrásáról. Végső 
soron Istennel azonosítja a sugárzást az Angyal. 
 
Gondold, hogy száz pont vagy. Minden pont egy sugár Istenhez. – A megkötözöttséget a 
kötéllel fogalmazza meg, hogy minden pont egy kötéllel van a földhöz kötve. Ha nem lefelé 
élem meg, hanem fölfelé élem meg ezt a vonalat, akkor egy sugár az Istenhez. Istennel való 
kapcsolatom egy-egy sugár. 
 
Ő arra alkotott, hogy sugározz. – A vágy távolságjelző, az vágyik Istenre, aki nem hiszi el, hogy 
befogadhatja. A vágy passzivitást is jelöl, mert nem tesz érte az illető, csak kívánja. Isten a 
teremtésre alkotott. Itt is arra kér, hogy adjak, árasszak, ne pedig vegyek. Legyek híd, adjam 
tovább, amim van. 
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Nem vágyódhatsz a teremtő sugárzás képessége után, mert adatott. – Megadatott a 
teremtésünknél fogva. A sugárzás egyúttal teremtő is. Van-e nem teremtő sugárzás? Nincsen, 
mert a sugárzás Istennel azonos. Arra alkotott, hogy Őt, a Teremtőt sugározzam. Az 
Evangéliumokkal párhuzamban: ha azt a jót akarom a másiknak, amit Isten áraszt rá. Aki szeret 
engem, megtartja szavamat, Atyám is szeretni fogja és lakóhelyet veszünk nála. Ha szeretek, 
Jézus szeret általam. Miben más a sugárzás, mint a szeretet? A sugárzást észreveszik. Van, 
akiből a butaság süt, másból Isten szeretet sugárzik. Sugárzik az örömtől. A sugárzás egyben 
tanúságtétel is. A belső öröm, a mosoly sugárzik róla. Ezek a tünemények elsősorban lelki 
szemmel láthatóak. És Isten a sugárzásra teremtetett. Híddá sem kell válni, mert már az 
vagyok. Olyan, mint az akarat, a hit, ezek az emberléttel járó képességek, igaz, nem mindenki 
használja őket. 
 
Az önkéntes tett, az a mozgás. – Nem kényszerből, sem érdekből, hanem önmagából tesz az 
ember. Mit jelent a sugárzó szem? A sugárzás a szemen keresztül árad ki, hogy mit veszek 
észre. Isten nem tétlen. 
 
A szemed nem látásra való. – Mit értsünk ezalatt? Azt látom meg, amit a szemem megkíván. 
Azt látom meg, amire a lelkem éhes. Sokan utazni szeretnének, világot látni. Úgy gondolják, 
hogy ettől lesznek gazdagok. A külső dolgokra éhesek, nem arra, ami belül van. Ahogyan a 
világ benyomása a szemen keresztül megy befelé, úgy jön a lelkület kifelé a szemen. 
 

2014. III. 27., CS 
 
János meghív magához néhányunkat minden hónap egyik vasárnapján egy kötetlen 
beszélgetésre. Kb. du. 2 órától 5 óráig. Lejön a HÉV elé kocsival. Mindenki hozzon egy témát, 
amiről beszélgetni lehet. 
 
Kérdés: Jézus azt mondja Pilátusnak: semmi hatalmad sem volna fölöttem, ha nem kaptad 
volna onnét felülről. Honnan tudhatjuk, hogy ez földi hatalom? Istentől kapta-e a hatalmát 
Pilátus? Sokáig így gondolták, ezért a királyt mindig az egyház püspökei koronázták meg. A 
rómaiaknál sok isten volt, Pilátus nem a zsidók Istenében gondolkodott. Isten világában 
nincsen fölé-alárendeltség. Ha Jézus azt mondja, hogy hatalma van letenni életét és hatalma 
van újra felvenni, akkor nem lehet fölötte Pilátusnak hatalma. Isten hatalma a szolgálatban 
nyilvánul meg, Pilátus hatalma az engedelmeskedtetés. Jézus azt mondja más helyen: nekem 
adatott minden hatalom a Mennyben és a Földön. Mi köze Istenhez Pilátusnak? A Hang 
szavaival: hogyan jelenik meg Jézus a világ hatalmai előtt? Összekötött kézzel. Isten csak rab 
lehet a világ hatalmai előtt. 
Mit gondolunk Pilátus feleségének a figyelmeztetéséről? Ő igaz embernek látta Jézust. Ez a 
lelkiismerete. Mekkora Pilátus bűne? A bűn Jézusnál: nem hinni Jézusban. Pilátus nem ismerte 
fel Jézust, mert visszakérdezett: mi az igazság, ráadásul halálra adta. Nem követett el 
Szentlélek elleni bűnt. Volt-e lehetősége meglátni, hogy kicsoda Jézus? Ő a fölé-alárendeltség 
világában élt, nem Isten világában. A helytartó naponta számos embert ítélt el, Jézus egy volt a 
sok közül. Pilátust azzal fogták meg a főpapok, hogy ha szabadon bocsájtja őt, nem marad a 
császár barátja. Pár évre rá el is veszítette a császár kegyeit. A külsőleges béke megőrzésére 
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küldte Jézust keresztre, hogy ne támadjon nagyobb virrongás, mert amúgy is feszült volt a 
helyzet. Igazán a főpapoknak volt nagy a bűne, mert ők akarták Jézust megölni. 
A Mennyek országának a tanítás a kulcsa. A gondolkodásátalakítással az találkozhat, annak van 
rá esélye, akihez eljutott a Hang! A legnehezebb lépés efelé, hogy rangsorolni kell a Bibliában. 
Nem megy, csak a tanítványoknak! Valamilyen szinten rálátnak a keresők az Isten Igazságára, 
de határa van a nyitottságuknak. A nagy Hang Közösségből is sokan elmentek, anélkül, hogy 
lényegében tanultak volna. 
Vannak Jézusban hívő zsidók, de ők is tévednek abban, hogy Jézus nem azonos az 
Ószövetségben megígért messiással! Jézus szembemegy azokkal a tartalmakkal, amelyeket az 
Ószövetség talaján állók vártak tőle. Pl. nem bárány. Nem véletlen, hogy Jézus nem 
hangsúlyozta, hogy ő a Messiás. Őt nem kente fel senki sem főpapnak és királynak. Ha Jézus az 
Ószövetségben megígért Messiás lett volna, a zsidóknak eljött volna a messiás és nem várnák 
még mind a mai napig. Jézus akkor hivatkozik az Ószövetségre, ha az írástudóknak meg kell 
mondania, hogy először a saját törvényüket tartsák be, utána kérjék számon a tanítványokon a 
viselkedésüket. Az írástudók minden ószövetségi írást Isten szavának tartottak. Meg is mondja 
nekik: kutatjátok az írásokat, mert úgy gondoljátok, hogy abban van örök életetek és hozzám 
nem jöttök. 
János5.39. Kutatjátok (fürkészitek) az Írásokat, mivelhogy nektek úgy tetszik, hogy azokban 
van a (világ)korszakra szóló életetek pedig azok rólam tesznek tanú(bizony)ságot – Mit jelent: 
azok rólam tesznek tanúságot? Azt jelenti-e, hogy Jézus betölteni jött a törvényt? Tartalommal 
tölteni meg a törvényt. Példát adtam nektek mindenekből. A zsidók legnagyobb problémája 
volt, hogy nem lehet betartani. Van, aki odáig jut, hogy az Írás magyarázata is Istentől van, hát 
azt még hogy is lehetne betartani! Jézus megmondja a törvény tartalmát. Pl. ne törj 
házasságot: aki asszonyra néz és megkívánja, már házasságot tör. Vagy: nem állítja  törvényről, 
hogy az Isten azt mondta, hanem: ki lett jelentve a régieknek. Az összes törvény lényegi 
tartalma a két főparancs: Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes 
elmédből és minden erődből, a második pedig: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 
Egyszerűen engedd be a szívedbe azt, aki elhozta az Atya tanítását. 
Várták-e a zsidók a messiásban a törvény betöltőjét? Nem. Tanítót sem vártak, ők voltak a 
tanítók. Ők akarták megmondani Istennek, hogy mit tegyen. Ma ugyanez van, a kereszténység 
is ezt teszi. Ma rengeteg jézustalan vallási szabály van. Mikor került be a vallásosság ördöge a 
vallásba? Nincsen ördög nélküli vallás, mert mindegyik büntet. Istennel való kapcsolatunk a 
legfontosabb. Minden bűn egy elrontott jó. Az elrontott legjobb a legrosszabb, ezért a 
vallásosság ördöge a legördögibb ördög. 
Jézus a végtelen szabadság. A vallás egy keret. A szabadságot nem lehet keretbe szorítani! 
Ahol keretbe akarják szorítani a szabadságot, megjelenik az ördög. Ahol eredendően jelen van 
a vallásosság ördöge, mit keres Isten? Ha ott van, legfeljebb az egyének látásmódjában. 
 
Ahol a Lélek, ott a szabadság. Ha szolgálsz, egy vagy vele, s akkor szabad vagy – mondja az 
Angyal. 
 

Test 

 
Jn 6,63: A Szellem, ami megelevenít, a hústest nem használ.: Jézus tanítása Szellem és Élet. Mi 
a Szellem ebben a vonatkozásban? Szellem az Isten. Jézus tanítása az Isten, az Élet maga Jézus. 
Az Atyát is Szellemben és Valóságban kell imádni: Szellem, Jézus, Atya egy ebben a 
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vonatkozásban. Mit jelent a megelevenítés? Az Életet. Megelevenít: feltámaszt, tevékennyé 
tesz, megmozdít. Mit tesz, mikor tevékennyé tesz? Szolgál. Mit csinál ilyenkor az ember, miben 
nyilvánul meg a tevékenység? Adásban! Azt adom, amit kaptam. 
Amit szóltam, Szellem és Élet: tanításom Isten és Élet. 
A hústest nem használ: döntő fontosságú mondat. Vagy letesszük alapként, vagy máshoz 
igazodunk. A szellem hordozza az életet, a zsidók viszont úgy gondolták, hogy a vér hordozza 
az életet, de tévedtek. Az örök élet vonatkozásában nem használ. Jézus kimondja, hogy 
szellemi lény az ember. Sem az áldozatbemutatásnál, sem másutt: semmiben, semmikor nem 
használ a test – az erkölcs vonatkozásában. Így a böjt sem használ. Mikor Jézus azt mondja, 
hogy az ilyen fajta szellem csak imával és böjttel megy ki, mire gondol? Eredetileg Isten 
kiengesztelésére használták a böjtöt. A hústest nem használ az örök élet szempontjából. 
Inkább félreviszi az embert, mert ha vele foglalkozom, mással nem tudok. 
 
HF: Jn 8,15, 6,63. A test szerint ítéltek, pedig az nem használ. A messiást ítéletre várták, Jézus 
pedig nem ítélni jön! 
 

2014. IV. 1., K 
 
Bármikor hívhatod a négyet: a négy Angyalt. De nem csak őket, hanem mindegyiket és 
mindenkor. Az Angyal világa az Isten világa. Megfordítva: miben nyilvánul meg az Isten világa? 
Az Angyal világában nyilvánul meg. Mondhatjuk-e ennek alapján, hogy az Angyal tanítása Isten 
tanítása? Igen, hiszen ő Belőle van. Hogyan lehet azt megfogalmazni, hogy az Angyal Istenből 
forrásozik? Isten megnyilvánulása az Angyal. Az ember is Isten megnyilvánulása. Melyik áll 
közelebb Istenhez? Az Angyal világrendje szerint közelebb áll az Angyal Istenhez, mint az 
Ember. Mi hiányzik belőle az emberhez képest? Az Angyalban nincsen bűn. Az Angyalban  
valamilyen formában Isten jelenik meg. Ha látható módon elibénk állna egy angyal, azt 
hinnénk róla, hogy maga Isten. Az Angyal sugárzása Isten sugárzása, gondolatai Istenéi, 
tanítása is Istené. Akkor közvetett egy tanítás, ha egy ember kapja sugalmazással. Az ember 
magát is beleviszi. Az Angyal nem szűri át Isten tanítását. 
 
Minden anyagi dolog egy idea megnyilvánulása, mondja Platón. Ha behelyettesítem az ideát 
egy angyallal, akkor helyben vagyok! János úgy kapja a párbeszédimáit, hogy megáldalak 
ennek és ennek az Angyalával! Ne részekben gondolkodjunk, helyettük megnyilvánulásokban! 
Az Angyalkönyv közvetlenebben jön Istentől, mint a Hang. 
 
Szóba áll-e velünk közvetlenül Isten? Ez azonos-e a lelkiismerettel? Az Angyal szerepe, hogy 
közvetítse nekem Isten tanítását. Ő Istennek ilyen megnyilvánulása. A Nappal közvetlenül a 
sugarain át találkozunk. 
 
Amikor az ember összerak egy autót, részekből teszi össze. Az Isten teremtésében egy minden, 
egyben van! Ezért ha az angyallal találkozunk, Istennel találkozunk. Miért az Angyal viszi el az 
imánkat? Miért nem közvetlenül Isten elé kerül az imánk? Ő nem abban gondokodik, amiben 
mi. A gondolatainkat az Angyal transzformálja fel Istennek. 
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Ahogyan a Szentháromságban az Atya ajándékozza meg a Fiút, és a Szellem az ajándék, úgy az 
Atya ajándéka nekem az Angyal, akin keresztül az imában beszélünk! Az Ima lelke az Angyal. 
Amit Isten sugall, ugyanaz, mégis, másként hallja mindegyikünk. Mindenkinek az angyala 
fordítja le kinek-kinek a látásmódja szerint ugyanazt a tartalmat. 
 

Sugárzás – folyt. 

 
Mitől mozgás a sugárzó szem? Mit jelent, hogy a szem nem látásra való? A szemnek 
különleges a szerepe, mert a test világa, fénye a szem. Ha a szemed sötét, mekkora a 
testedben a sötét! Ha a szemed világos, egész tested fénytelt. Mi a helyzet a vak emberrel? 
Beteg a szeme, de valójában nem a szeme, hanem a látása beteg. A betegsége a vakságában 
ölt testet. Rá van utalva a többiek segítségére, amire eszköz a vakság. Előfordulhat, hogy előző 
életében nem segítette a rábízottakat, esetleg ő volt az a bizánci császár, aki tízezer bolgárt 
vakíttatott meg és így akarja törleszteni az adósságát, vagy azért vállalta a betegséget, hogy a 
környezete segíthessen rajta. Ki lehet mondani, hogy az Angyalnak ez a tanítása nem neki szól. 
Neki nem arra való a szeme. 
 
Lényeges mondat az Angyalnál: nem látod az Embert. Nem hiba, mert a szemed nem látásra 
való. – Nem láthatod az Embert, mert még nincs. Arra az Emberre gondol, aki olyan nagy lesz, 
hogy még az Angyal sem láthatja. Azért sem láthatom az Embert, mert nézni akarok, pedig az 
sugárzásra való. 
 
Kicsiny lény vagy a teremtésben – Mt 11,11: aki a Földön kicsiny, nagynak mondják odaát. A 
legkisebb Jézus idelenn, mert a legnagyobbat szolgálja, ezért Ő a legnagyobb odaát. A világ 
azért látja kicsinek, mert a világ értékrendjében nincsen hatalma. Ebben a részben önmagáról 
beszél. Bemerítő attól nagy, hogy kicsi itt a Földön. Bemerítő az ószövetségi látásmódot 
képviselte az emberek előtt. Ebben a szerepében a próféták sorsára jutott. A büntető istent 
szolgálta. Végletesebb volt-e Jézus Bemerítő Jánosnál? Igen. Jánost a fanatizmusa miatt végzik 
ki, az ószövetségi látásmódja miatt, Jézust pedig az Igazság miatt végezték ki. Jézusra jobban 
haragudtak a főpapok, ezért az ő szemléletükben Jézus a kisebb. Mt 11,12: Jézus ismét 
magáról beszél, ami Mt 11,13-ból derül ki egyértelműen. Jézus önmagáról beszél az egész 
Evangéliumban, azaz az Evangélium Istenről szól. Ezzel szemben az Angyalkönyv arról az 
Emberről szól, aki egy a feladatával. Miről szól a Hang? Isten és ember kapcsolatáról. 
Kicsiny lény vagy, mégis az Ő képe: a legkisebb a legnagyobbat hordozza, akkor annyira kicsi 
nem lehet! Feladata, hogy sugározza Isten képét. Vagyis Isten által akarok sugározni. 
 
Az örök pillanat: maga az örökkévalóság, a múlt és a jövő között, mikor az ember nem 
pillanatokban, mulandóságban gondolkozik és éli meg magát. Az idejében tett az időtlen tett. 
Az időt az ember tudata hozza létre. Amíg beleragadok, megélem, és ha kiragadtatom belőle, 
átlépek az időtlenségbe. Az örökkévalóság egy sugár az örök fényből, Istenből, tehát nem 
egyenlő vele, mert Ő több! 
Ha Istent hordozod magadban, az a pillanat örök. Ez nem folyamatos állapot. 
 
Ha megköszönöm, hogy Isten velem van, akkor én vagyok a középpontban, és Ő meg követ 
engem. Ha azt köszönöm meg, hogy Vele lehetek, abban már Isten áll a középpontban. 
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2014. IV. 3., CS 
 
Mi a helyzet a szentségekkel? Amit az Isten egybekötött, ember nehogy szétválassza pl. a 
házasságra vonatkozik-e? 
Mire vonatkozik: 
Máté18.18. Ámen, mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz az égben (is), és amit 
feloldotok a földön, oldva lesz az égben (is). – A tanítvány és Jézus kapcsolatára vonatkozik a 
mondat első része, amit megköthetek, és a bűntől való feloldódásra a mondat második része. 
Az Istennel való Új szövetség kötéséről szól. Egy korábbi részben Simon Péternek mondja, 
hogy neked adom majd a Mennyek Országának kulcsait, tehát miután elmegy. Amíg Jézus itt 
van, nála vannak a Menny kulcsai: a Tanítás. Miért nem lehet szó a házasságról? A tanításról 
van szó, nem a házasságról. Jézus példát adott mindenekből, de nem adott példát sem 
házasságból, sem házasság kötéséről, sem annak felbontásáról. Nem is példálózott vele, mert 
nem feltétele az Istenhez tartozásnak. Ha a tanítás az Egek Királyságának kulcsa, minek a 
megkötését bízta a tanítványaira? A Vele való szövetségét. Tehát Péternek azt mondta: rád 
bízom a tanításomat. Mit köt meg a tanítás? Az Újszövetséget, mert aki befogadja Jézust, 
elfogadja tanítását és szövetséget köt vele. Ez nem az újszövetségi Szentírást jelenti, hanem a 
személy Jézussal való kapcsolatát. A tanítás a szövetségkötés lehetősége. A Földön Jézussal 
megkötött szövetség az Égben is megköttetik! A házasság nem köttetik meg odaát, mert akkor 
odaát is lenne férj-feleség kapcsolat, ráadásul ugyanaz lenne a két házastárs. A házasság egy 
testi kapcsolat és társadalmi szükséglet. 
Mit old a tanítás? A megkötözöttséget, a sátánnal kötött szövetséget oldja fel. Mindenki hisz 
valamiben, régen az Ószövetség Istenében, a római, görög, föníciai, babiloni istenekben hittek, 
ezekkel kötöttek szövetséget. A tanítás ezt oldja fel. A régi oldódik, az új köttetik! Aki a fény 
felé fordul, hátat fordít a sötétségnek. 
A szellemvilágban kivetül, ami belül van. A tibeti halottaskönyv szerint a halál után néhány 
napig fülbesúgással kell vezetni az eltávozottat, mert olyan szörnyekkel találkozik, amelyektől 
megdermed és eltéved. Ezek mind belőle jönnek ki. 
Az Angyalkönyv mondja, hogy minden gondolatodat számon tartják, vagyis szembesülni fogok 
velük. 
 
Mitől tanítvány a tanítvány? Állapotszerű tanuló, odaát megtért. Az alapalázat és a nyitottság 
jellemzi. Állhatatos mindvégig, ezért nem lanyhul és nem bízza el magát. Aki nem állhatatos, 
olyan, mint a tövises talaj: az Ige kihajt, nőni kezd, de a világ hívsága és csábítása elfojtja. Az 
ilyen csak látszólag tanítvány. 
 
A házasság elsősorban testi és nem szellemi kapcsolat. Nem azért kötök házasságot, mert 
Istent szeretem. Ha a házasság szentség lenne, akkor Isten szeretete miatt kötném meg, hiszen 
Istenhez való tartozásomat fejezi ki. Egyébként ezen igerész előtt és mögött szó sincsen a férfi 
és a nő kapcsolatáról, ez is eligazít minket. A házasság szentsége által is uralkodik az egyház a 
lelkeken. 
 
Miről szól: amit az Isten egybeszerkesztett, ember nehogy szétválassza? A természetellenes 
nemiséggel választja szét Isten rendjét az ember: a rokonnal, állattal, férfi férfival való 
közösülés által rontja el az ember Isten rendjét, hogy a férfi a nővel, a nő a férfival közösüljön. 
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Test – folyt. 

 
Jn 8,15: Ti hústest szerint ítéltek, Én nem ítélek – Miben nem használ a hústest? Az örök élet 
vonatkozásában. A farizeusok rossz alapon állnak, ráadásul ítélnek is. Ítélet: számonkérés, 
büntetés. A testben gondolkodnak, mert kezdettől fogva, Ádámtól és Évától fogva a test 
vétkezik, így azt is kell büntetni: kéz, szem, fej le- és kivágása. Az ítéleten keresztül valósul meg 
számukra az Istenhez tartozás, hogy ki válik jóvá és rosszá. Azóta sem változott ez meg, 
minden úgy marad. Ha egy elvált ember áldozni akar, test szerint ítélik meg. Erre Jézus 
kijelenti, hogy Isten nem ítél! Miben áll a tanítvány jutalma? A szellem üdvözül, megkapja a 
lelki békét, az Istenhez tartozás következményeiben. Aki nem tartozik Istenhez, Isten 
hiányában éli meg ezt: a szellemi ürességben! 
 
Milyen testről beszél Jézus önmaga vonatkozásában? Az Ő teste az Ige, a tanítás! Ő a testet 
öltött Ige! Mondhatja-e Jézus, hogy aki a Szellemre éhes, az ő testét egye? Igen. Aki testileg 
éhes, mannát akar enni. Boldogok a szellemi nincstelenek (a Szellem koldusai), mert övék a 
Mennyek Országa. Megérkezett a tanítás, amely jóllakatja őket. Test-e az égi kenyér? Nem 
anyagi test. Jézus az Élet, Jézus az Ige: az Élet az Ige. A tanítás örök életet hordoz. Akkor van 
bennem élet, ha befogadom Jézust. Akkor fogadom Őt be, ha tanulom, ha megismerem Őt, ha 
megrágom és megeszem az Igét. A fordító azért tette zárójelbe, hogy ha nem eszitek az 
Emberfia (hús)testét, nem lesz bennetek élet, mert húsban gondolkodott. Az evangélisták sem 
látták egyértelműen, hogy Jézus Isten, azért írtak ilyeneket. Feri bácsi sem látta ezt pontosan, 
azt mondta, hogy Jézus a tökéletes ember. 
 
Mi a hústest? A szellemnek azon anyagi megnyilvánulása, ami a szellemnek az anyagban való 
létezéséhez szükséges. Lényege: anyagi. Anyagi-e a gondolat? Szellemi. Az anyag az érzékekre 
hat. A gondolatot nem lehet érzékelni az érzékszervekkel, mégis létezik: szellemi valóság. Így 
tehát nem az agy a gondolkodás forrása, hanem a szellem. 
 
Jézus teste az Ige, ezért szellemi táplálékunk. Nélküle nincsen örök élet. Feri bácsi mondta, 
hogy meg kell rágnunk, szét kell rágnunk az Igét a gondolkodásátalakításban. 
 
Aki a büntető istenben hisz, vele találkozik odaát. Számára van pokol. 
 
Mi a helyzet a vérrel? Mit hordoz a vér az emberek gondolkodásában? Az életet. Mi hordozza 
Jézusnál az életet? A tanítás! Tehát a vértől is a tanításhoz jutunk. Az emberi gondolkodásba 
helyettesítve Jézus teste a Tanítás, Jézus vére az Élet. Aki a vért issza, a tanítást issza. 
 
Ez az igerész (Jn 6,53) a szellemi táplálékról szól! A testet öltött Ige a Tanítás, a vére az Élet! 
Jézus teste a tanítás. A tanítás szellemi étel. Jézus vére az örök életet hordozza, az örök élet 
itala. 


