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Szeretett Testvérek! 
 

SZABADSÁG, EGYENLŐSÉG, TESTVÉRISÉG 
 
Nem forradalmat akarok csinálni e három nemes tartalmat hordozó fogalmom 
kijelentésével, amelyeket az Újkor forradalmai előszeretettel tűztek célul a 
maguk számára, mint egy olyan utat, amelynek végén elérhetik az áhított és 
remélt szabadságban, egyenlőségben és testvériségben megélt boldogságot. A 
Valóságban, e három nemes fogalom csak a szeretet hatókörén belül hordozza 
az ember által vágyott boldogsághoz vezető utat. 
A szeretet hatókörén kívül létezők számára pedig tovább erősíti a bűn rabságát, 
a benső megkötözöttség állapotát, hiszen az értelemmel bíró szellemi lény az 
Istent be nem fogadás bűnéhez tudatosan köti oda magát, és ettől kezdve már 
rabszolgája lesz döntése következményének, még akkor is pillanatnyilag jól érzi 
magát. Tehát nem mondható szabadságnak az a rabság, amelyben bárki 
bármilyen jól is érzi magát, de előre tudja, hogy ez a jó érzés feltétlenül el fog 
múlni! A bódulat és a boldogság nem árul egy gyékényen. A Földön, ahol a 
szellemi lények értelemmel, érzelemmel és akarattal rendelkeznek, nem 
mondhatók boldogoknak mindaddig, amíg nem az univerzális hittől átjárt 
józanész irányítja őket. 
 
Mivel e három nemes fogalom (szabadság, egyenlőség és testvériség) olyan 
elválaszthatatlan egységet képez, mint a ház alapja, fala és teteje, ezért 
szükségszerűen a rossz alapra történő építkezés következtében a szabadságból 
rabság, az egyenlőségből alá és fölé rendeltség, tehát hierarchia lesz, a 
testvériségből embertelenség, vagy is ember, embernek lesz a farkasa. 
Ahhoz, hogy tisztán lássunk egy fogalmakkal kapcsolatban, meg kell ismernünk 
azok tartalmát, hogy mit is jelentenek a szeretet ható körén kívül létezők és a 
szeretet ható körén belül létezők számára. Mert e két külön állapotban élők 
nem ugyan azt értik e szavak jelentésén. 
 
Már önmagában az is lényeges különbségre utal, hogy beszélhetünk a szeretet 
hatókörén kívüli létről, és a szeretet ható körén belüli létről. Ugyanis e két 
létező valóság lesz az az erkölcsi terület, amelyre az előbb említett ház alapja, 
tehát a „szabadság”, lerakásra kerül. 
Mielőtt rátérnék a szabadság tartalmának a kibontására, szükségesnek tartom 
tisztázni a szeretet hatókörén kívüli, és a szeretet ható körén belüli lét 
tartalmát. 
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A szeretet hatókörén kívüli lét nem más, mint az Istentől elfordult szellemi 
lények sokasága, akik teremtésük hajnalán szabad döntést követően nemet 
mondtak Isten teremtményt boldogító befogadására. Tehát szabadság körükön 
belül, önrendelkezési joguknál fogva Isten nélkül akarnak „boldogok” lenni úgy, 
hogy nem Isten fényében, hanem teremtettségük nagyságának tudatában 
akarják megtalálni boldogságuk forrását. Ami nem más, mint az a 
boldogtalanság, amely mindig valamiképpen bódultság is, tehát az értelem 
józan használata helyett átveszi az irányítást az igaz Isten leváltását megkísérelő 
pillanatnyi önzésre hallgató vágy, vagyis a gőg. 
 
A szabadság tartalmát a szeretet hatókörén kívül élők a következő képpen 
fogalmazzák meg: Az a szabad, aki azt tehet, amit akar. És ez nem más, mint a 
szabadosság, ami = a megkötözöttséggel, (ragaszkodás, kötődés az elrontott 
jóhoz) a rabsággal. Ezért a szabadoság, csupán formailag nevezhető 
szabadságnak, mert tartalmában nem hordoz boldog kibontakozást, hanem 
ellenkezőjét ennek. Mivel a szellemi lények számára folyamatosan létezik az a 
lehetőség, hogy választhatnak jó és a gonosz között, ezért mind addig, amíg a 
szellemi lény a gonoszt választja, számára folyamatosan fenn áll annak a 
választásnak is a lehetősége, hogy egyszer véglegesen a jó, vagyis Isten mellett 
döntsön. Tehát vállalja a gondolkodásának-átalakítását. 
 
A szeretet ható körén belüli lét pedig maga a Mennyek Országa, a Szabadság 
örök birodalma, a Szabadság a megkötözöttségtől mentes állapota. Ahol a 
szellemi lények a szeretet boldogító kibontakozásában élnek. 
 
Testvérek! 

 Az ember számára felfoghatatlan az a mérhetetlen szabadság, amire az Isten 

teremtette. E szabadság tartalma nem csak a megkötözöttség nélküli állapot, 

hanem a teremtett szellemi lény számára egyúttal olyan önmagával való 

rendelkezést is lehetetővé tesz, amelyben önrendelkezési lehetőségénél fogva 

dönthet arról, hogy kit választ boldogsága forrásául. Istent, vagy önmagát. 

E választási lehetőség nem csak a lehetőségét hordozza Isten és önmaga közötti 

választásnak, hanem egyben átháríthatatlan felelősséget is ró az értelemmel 

bíró, tehát tudatosan döntő szellemi lényre. Ezért a szellemi lény mindig önként 

lép az általa választott útra, amely úton kikerülhetetlenül - előbb vagy utóbb – 

szembesülni fog döntése következményével, annak jó, vagy romlott 

gyümölcsével. Aki a JÓ, vagyis Isten mellett döntött az a boldogító boldogsággal 

fog találkozni. Aki pedig önmagát választotta boldogsága forrásául, annak 

kenyere a boldogtalanság keserves gyümölcse lesz.  
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Azok, akik teremtésük hajnalán valamikor Isten ellen –önmaguk mellett- 

döntöttek, bár Jézus szerint már a végidőket éljük, de még mindig meg van a 

lehetőségük arra, hogy önrendelkezésüknél fogva Isten mellett döntsenek, 

önmagukról lemondva. Jézus szavait idézve: ” a ti időszakotok mindig készen 

van” a Földön, a gondolkodás-átalakítási szándékotok igazolására, 

megvalósítására. János 7, 6. 

 
Testvérek! 
Amikor Jézus arról beszél, hogy van hatalma az életét letenni, és van hatalma 
újra felvenni azt, és ezzel párhuzamosan a Hangban is tanítja, hogy neked is 
hatalmadban áll az életedet adni azért, hogy szeress! Hatalmadban áll a 
gondolkodásod-átalakítása, azért hogy helyesen tudj szeretni. (Helyesen = Jézus 
tanítása szerint.) Vajon Jézus milyen hatalomról beszél? Azt tudjuk jól, hogy 
nem másról, mint a szeretet odaadó, odaajándékozó hatalmáról. De miből ered 
ez a hatalom? Ennek a hatalomnak a forrása nem más, mint a szabadság 
állapota. Mert csak az tudja/képes az ellenségét is szeretni, aki minden 
megkötözöttség és feltétel nélkül képes szeretni, vagyis akarni másnak is azt a 
jót, amit önmagának is akar. Tehát a Jézus által elmondott és bemutatott 
módon akar szeretni. 
Jézusnál e szeretet megélésében, kivitelezésében nem volt hiba. Hiszen, Ő 
maga volt a Földön a megtestesült tökéletes szeretet. Az a Szeretet, Aki 
egylényegű az Atyával és a Szent szellemmel, Aki az Atya és a Fiú Isten közös 
lelke. A SZABADSÁG LELKE! És pedig annak a SZABADSÁGNAK A LELKE, 
amelynek lényege; a megkötözöttség nélküli állapot. Ezért ahol a Lélek, ott van 
a Szabadság is. És pedig az a végtelen szabadság, ami minden körülményben, 
minden külső és belső kényszer ellenére úgy tud szeretni ahogy azt helyesnek 
látja, mert nincs ami megkösse, nincs ami feltételhez igazítsa – nincs ami 
keretek közé szorítsa a szeretet áradását, az Égi Békét árasztó jóakaratot, amely 
éppen azért jóakarat, mert mentes minden olyan szándéktól és magatartástól, 
amellyel bárkinek is ártana. És e hatalom gyakorlásához, megéléséhez meg van 
az ereje is. Mert a szeretetnek élete van önmagában. E szeretet olyan 
mérhetetlen életerő, hogy élteti az Istent! 
 
Testvérek! 
Tehát nekünk, akik elindultunk Jézus felé a gondolkodás-átalakítás útján, 
nekünk is van hatalmunk, vagyis szabadságunkban áll Istenre teremtettségünk, 
a Szabadságra teremtettségünk következtében az, hogy a gondolkodás-
átalakítás útján szabaddá váljunk mind attól, ami gátolja, akadályozza bennünk 
a szeretet szabadságában és a szabadság szeretetében megélt égi békét árasztó 
jóakarat áradását.  
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Ezzel, a ház alapja elkészült, és a továbbiakban már csak a szeretet hatókörén 
belüli tartalommal fogok dolgozni. Ugyanis, ahol már az erkölcsi alapozás rossz, 
ott a továbbiakban nem lehet szilárd házat építeni. 
 
Testvérek! 
 
Az Egyenlőség olyan, mint a ház fala. Összeköti az alapot a tetővel. 
Amikor Jézushoz odamegy egy írástudó, és a legnagyobb parancsolatról kérdezi 
Őt, akkor Jézus így felel; Szeresd az Istent! Szeresd embertársadat, mint 
önmagad! Ezzel a látszólag két mondattal, ami valójában egy pár, amelyek úgy 
tartoznak össze, hogy bármelyik is hiányzik, ott csorbát szenved a szeretet. 
Tehát ezzel a két mondattal elmondja mind azt a lényeget, amit a szellemi 
lények számára a Teremtő elgondolt. E lényeg tartalma, hogy minden teremtett 
szellem életének középpontjában az Istenért élés, az Istent szeretés, az Istenre 
figyelés boldogító, lelket gazdagító magatartása kell, hogy jellemezze. És e 
csodálatos, boldogító Ráfigyelő szeretetből bontakozik ki az a szeretet teljes 
magatartás, amely a másik szellemi lény felé nyilvánul meg azzal a szeretettel, 
azzal az örömmel, amelyet önmagának is akar, ami az égi világban a szeretet 
hatókörén belül természetes. Hiszen, mindannyian egyetlen gyermekei, 
egyetlen teremtményei vagyunk a Mennyei Atyának. És ez a Mennyei Atya úgy 
szereti „egyetlen” gyermekeit, mint senkit a világon. És akkor, akiket 
egyetlenként így szeret az Isten, kell, hogy azok is szeressék egymást. Nincs 
belőlünk kettő! 
 
„Én nem úgy szeretlek téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon. 
Ha még valakit úgy szeretnélek, mint téged, akkor kettő lenne belőled!” Tanítja 
a Hang. 2/109 
 
Csak úgy „sistereg” a szeretet a Mennyek Országában, mert ez nem valamiféle 
közömbös lét, hanem izzó, lüktető, örömteli, boldogító, áradó élet. És e sistergő 
dinamikus áradó szeretetbe viszi bele a saját szeretetének különleges dallamát 
minden szeretni akaró lény, arra az alaphangra, amely nem más, mint maga a 
Szeretet Lelke, Akihez igazodik. Hasonlóan egy nagy zenekarhoz, ahol az alap 
dallamhoz igazítja minden zenész a saját hangszerének szeretet dallamát, és 
ebből az összhangzásból bontakozik ki a különbözőségek dinamikus harmóniája 
Isten dicsőségére és minden szeretetben élő örömére. 
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Testvérek! 
És ez, működik a Földön is. Csak egy kicsit másképpen, hiszen itt csak 
önmagában, belül, képes az ember Mennyországot teremteni azzal, hogy 
befogadja Jézust, Akiről tudjuk, hogy Maga a Mennyek Országa.  
Visszatérve tehát ahhoz a válaszhoz, amit Jézus felet az írástudó kérdésére, itt a 
földön is van lehetőség az Istent szeretésre, az Istenre figyelésre, és arra hogy a 
földön is szeresse az ember embertársát mint önmagát. Sőt! Itt kap csak valódi 
értéket e szándéka, mert bizonyíthatja akár vérre menően is, gyémánt kemény 
feltételek között, hogy ő valóban úgy akar szeretni, ahogy azt az emberi 
alakban megjelent Isten tanította. „Inkább szeressétek ellenségeteket!” Ez az a 
feladat, ami az Univerzális hit vonalán bontható ki, és amely hitnek a tartalma; 
hogy minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van másoktól is elvárni 
azt, hogy őt embernek nézzék. Ugyanakkor köteles ő is minden embert - fajától, 
bőrszínétől, nemzetiségétől, nemétől, korától, erkölcsi, testi, lelki, szellemi 
szintjétől, sérüléseitől függetlenül - embernek nézni. E nélkül ugyanis 
egyenlőség ember és ember között nem lehet. Az Istent szeretés pedig függ, az 
ellenség-szeretéstől! Mert ha nem valósul meg az ellenség-szeretés úgy, ahogy 
Jézus tanítja, ott nem valósul meg az Istent szeretés sem. 
 
Miért: Mert nem veszi ember számba a másik embert! Olyat akar a másiknak, 
amit önmagának nem akar. Ártani.  Ezáltal ellene mond az önszeretetnek. És így 
önmagát zárja ki abból a kapcsolatból, amely a testvéri kapcsolat. Ahol pont az 
a lényeg, hogy az univerzális hit alapján egyenlőség van a testvérek között. 
Legalább is hasonlóan, mint egy normális családban. Nincs nagy testvér és kis 
testvér. Aki nem akarja szeretni az Istent, és az Isten által szeretett 
embertársát, az mérhetetlenül nagy kárt tesz önmagának, önmagában. 
 
Ha megfigyelitek a történelem folyamán, csak addig van az egyenlőség 
hangoztatása, amíg a közös célt el nem érték. /Pl. a zsarnok megdöntését./ 
Utána az előzőleg hirdetett egyenlőség már nem is létezik! Nem, mert a 
győztesek győzelmüket követően nyomban rangokat osztanak egymásnak. És 
minden kezdődik elölről. 
 
Jézus pontosan erről tanít, amikor a Zebedeus fiak anyja kéri tőle, hogy 
királyságában fiai Jézus jobb és bal oldalán üljenek. És a tíz tanítvány ennek 
hallatán megneheztel a két testvérre. Itt ugyanis a tanítványok és a nép fejében 
is az a kép volt, hogy a Felkent vezetésével kiűzik a római hódítókat, és 
rangokat kapnak a Felkenthez közel állók. Jézus meg nyomban helyre teszi őket 
a következő mondatokkal, 
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„tudjátok, hogy a nemzetek vezetői uralkodnak rajtuk és a nagyok 

hatalmaskodnak felettük. De köztetek ne így legyen, hanem ha valaki közületek 

nagy akar lenni, legyen a (diakonus) szolgátok! És valaki, aki közületek első akar 

lenni, legyen a rabszolgátok!”  Máté20.25-27. 

 
Testvérek! 
Ezzel elérkeztünk a Testvériség szó tartalmához. Ahhoz a Testvériséghez, ami a 
fentebb említett ház teteje, amely szorosan illeszkedik az Egyenlőség falára. 
Jézus pontosan megfogalmazza a szeretethatókörén belül a testvér, a 
testvériség fogalom tartalmát, a következő képpen: 
 
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. 
 
Mi az Atya akarata? Hogy higgyünk abban, akit Ő küldött. Ehhez illeszkedik az 
„egyenlőség” alatt már elhangzott tanítás, ami szerint Szeresd az Istent! 
Szeresd embertársadat, mint önmagadat! De ez a testvériség nem működik 
akkor, ha valaki nem úgy fogadja az Isten királyságát mint egy kis gyermek, 
semmiképpen nem megy be abba. Mert milyen is egy kisgyermek? Nyitott és 
tanulékony. Ezért kérdez, és kiszolgáltatottként „rábízza magát” szülei 
gondviselő szeretetére. Az égi gyermek pedig szintén kell, hogy hordozza e 
nyitottságot, tanulékonyságot és bizalmat a Mennyei Atya gondviselő szeretete 
felé. Az égi gyermek nyitott a Mennyek Országa titkainak megismerésére, és 
befogadására.  „Tanuljatok tőlem…” – kéri Jézus a Ráfigyelőktől. 
 
A Hang tanítása: 
„Testvéreim! 
Ugyan mit adhat bárki cserébe a lelkéért? Gazdasági előnyöket? Testvériség 

nélküli szabadságot? Szabadság nélküli testvériséget? Vagy talán külön-külön, 

vagy együtt, az anyagi jólét, a testvériség, a szabadság orvosság a halál ellen? 

Tudnotok kell: van orvosság a halál ellen. Ezt mondtam mielőtt 

feltámasztottam Lázárt: "Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem". Ez az 

egyetlen orvosság a halál ellen és a boldog örökélet mellett. Hang 5/358 

Éljétek hát át, hogy gyermekei vagytok az Én Atyámnak, aki a ti Atyátok is! Így 
mi egymásnak testvérei vagyunk. Örüljetek annak, hogy édestestvérek 
vagyunk! Legfőbb feladatotok, hogy amikor találkoztok, akkor ápoljátok 
magatokban ezt a testvériségi kapcsolatot. Amikor pedig a csoporton kívül kell 
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helytállnotok, akkor legyen azon a hangsúly, hogy a mennyei Atya gyermekei 
vagytok külön-külön, s ugyanakkor pedig Nekem édes testvéreim vagytok. Hang 
6/445 
 
Megáldalak benneteket a Belőlem fakadó szabadság, egyenlőség és testvériség, 

vagyis az Égi Béke Lelkével! 
 

Szeretettel Jézus, Aki az Égi Béke a Földön!” 
 

AMEN 

 
Petróczi István 


