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A kör – prédikáció 2014. V. 11-én 

 

A körről fogok beszélni, mert ez a Isten világának alapeleme. Az Angyalkönyvet 

lapozgatva lettem figyelmes az Angyal világképére, amit végül egy menóra 

képében le is rajzolnak. Már csak a szakmámból adódóan is kíváncsi lettem 

erre, és utána olvastam, kigyűjtöttem néhány részt az Angyalkönyvből, ahol a 

világnak ezt a felosztását olvashatjuk. Sokkal több ez érdekességnél, mert a 

feladatunkra ismerhetünk rá benne. A prédikációban sorra veszem a világot 

felépítő köröket és beszélek a szerepükről. 

 

A legbelső körben, mindenek forrásaként Ő áll, Ő csak ad, ajándékoz, kiárad, 

csodálatosabbnál csodálatosabb ajándékaival halmoz el mindenkit az Ő 

világában, aki befogadta Őt. Minden róla szól, mindenben Ő nyilvánul meg. 

 

Minden körök központja Ő. 

Minél szűkebb a kör, annál erősebb az Ő közelléte. 

De minden kör szükséges. 

 

Isten világát, az egészet, nem csak az Ő körét, az Örömmel tudjuk a legjobban 

leírni. Jézus az Öröm hírét hozta el nekünk, hogy higgyünk benne és ezáltal 

alakítsuk át gondolkodásunkat. 

 

EGY BIZTOS VAN ÉS EZ AZ ÖRÖM. 

Mindenre van magyarázat. 

Az örömre nincs. 

 

Valójában annyi, de annyi mindent mondhatok Istenről, hogyha mindezeket 

felsorolnám, másnap estig is itt maradnánk, ezért most folytatom a külsőbb 

körökkel. Hiszen ezt tanuljuk, állapotszerűen Istennel és az Ő világával 

foglalkozunk. 

 

A Szeráf közvetít az Úr és az Angyal között, ő viszi le hozzá a tanítást, az 

ajándékokat, és az Angyal által érthető szintre transzformálja. Nem egy 

fölösleges közbeeső csap Isten és ember között, amivel még külön bajlódni kell, 
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hanem az ajándékok csodálatos formázója. Közvetlenül ugyanis nem képes 

mindenre az ember, mert nem tart ott, nem is szerepe, hogy Isten szavát 

letranszformálás nélkül be tudja fogadni, ezért adatik neki ez a segítő. 

 

Öt az angyal és hat a Szeráfin. 

Mi én neked - az ő nekem: 

A közvetítőm és mesterem. 

Én egy vagyok vele. 

... 

Figyeljetek! A FÉNY, mit adunk, kétszer tompul. 

Láng kapná el a világot, oly végtelen erős. 

Szárnyunkkal szűrjük. 

Emelkedjetek! Szűrjétek újra! 

 

Az Angyallal nap mint nap beszél, aki párbeszédimában hívja az Urat, lelkét az 

Istenbe emelve. Ekkor egy az Istennel és egy az Angyallal is, mert ők egyek a 

feladatban. Az Angyal feladata, hogy közvetlen kapcsolatban legyen azzal, aki 

hisz benne és hisz az Úrban is. Az Angyal az Isten és Ember kapcsolatának Lelke. 

Ő viszi fel imáinkat és hozza le Isten szavát és segít, ha és amikor szükséges, 

amint az előző idézetből is kitűnik. Ők hárman az adás világát, a teremtés 

világát alkotják. Ez együtt Isten világa, ahol megvalósul az Atya akarata: 

mindenki azt teszi, amiért van. Milyen földi megfogalmazás, tenni! Az Angyal és 

a Szeráf léte nem más, mint a feladata. Az Én Atyám szüntelenül munkálkodik, 

mondja Jézus. Az Angyalba vetett hit egy az Örömhírbe vetett hittel: 

 

CSAK AZ ÖRÖMBEN VAGYOK JELEN. 

... 

L. Mindenkinek van tanítója, szellemi vezetője? 

- Nem, kis szolgám. 

MI HITBŐL VAGYUNK - PUSZTÁN HITBŐL. 

AKI HISZ - ANNAK VAN, S A HIT AZ Ő EREJE. 

 

Az Ember olyan nagy, hogy még az Angyal sem látja. Való igaz, hogy még 

nincsen. Egyelőre tanítványok vannak, azután megtért emberek, végül a sátán 
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foglyai. Előbb-utóbb mindenki Istenhez tér, hogy ellássa a feladatát: hogy híd 

legyen a szellem- és anyagvilág között: 

 

A Szó szentség, a negyedik megjelenés, a híd az anyag és a szellem közt: az 

IGE. (kiemelés: BL) 

... 

CSAK AZ EMBER BESZÉL - HELYETTE BESZÉLTEK. 

 

Neki a hite szükséges, hogy belépjen az Isten világába, hogy befogadja Őt, mert 

idelenn hitben élünk. Csak hitben, a Jézusba vetett hitben van Út, Igazság, Élet. 

Odaát megtapasztalásban élünk, ott hozott mindenki döntést, hogy Jézust 

befogadja az életébe. Ő a Legnagyobb Segítő, aki csak eljöhetett, hogy 

segítségére legyen az embernek a feladata elvégzésére:  

 

János3.16. mert úgy (olymódon) szereti az Isten a világot /a világrend(sz)e(r)t/, 

hogy az egyetlen világra jött Fiát adta, hogy mindenki, aki hívő (hithű) lesz 

Benne, nehogy elvesszen (elpusztuljon), hanem birtokosa legyen a 

világkorszakra szóló (aioni) életnek, 

 

Szükséges volt eljönnie, mert senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú és a Fiút, 

csak az Atya, és akinek Ő ki akarja nyilatkoztatni. Az Angyalkönyvből azt 

olvastam ki, hogy az EMBER, csupa nagybetűvel, az lesz, aki egyesíti magában 

mind a hét szintet, mert hét van, és a kisbetűs ember a negyedik. 

 

Az ötödik kör már a vevés világa: az állaté, ez már az anyag. Az állat a mozgást 

még tudja, lelke van, de szelleme nincsen. Ösztöneinek létezik (nem él, mert 

Jézus az élet): 

 

Az állat feladata "önmaga". 

Csak annak örül, ami az övé: az ő levegője, az ő étele, az ő gyermeke. 

Ha jól van, mindennek örül. 

 

A szellemnek hatalma van fölötte. Nem csak a démonoknak, gondoljunk 

Dánielre vagy bármelyik kutyatartóra. A kifordult gondolkodás az embert 

állatnak véli, mert az ilyen ember szükségszerűen a vevésben él. Mint ahogyan 
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az állatnak nincsen semmije erkölcsileg, mert nem is lehet, az ilyen embernek 

sincsen semmije, ezért néz lefelé, az Istentől elfelé, mert onnan vonzhatja 

magába a még inkább semmit. Nem érti meg, hogy az állat eszközül adatott, a 

szeretet eszközéül. 

 

- Ha ŐT imádod, az kitölt. 

Nem lesz helye másnak. 

Nem te fogsz örülni, hanem akik körülötted vannak, tárgyak, emberek, munka, 

feladat. 

Minden örvend - csak te nem. 

 

Hasonló a növény is, ennek a növekedés a sajátja. Hozzáteszem, hogy ez az én 

szememben az energia előállításában csapódik le, mert a növény alakítja át a 

napfényt és az ásványt cukorrá, szerves anyagokká, amit a vevés világában az 

állat magához vesz (azt meg a húsevő eszi meg, azt pedig a dögevő és megint 

földdé válik). 

 

Ami a növénynek a nedv, az az embernek a kedv. 

Kedvetlen, száraz... 

Mindig legyetek kedvesek! 

Ez valóban rajtatok múlik. 

A nedv alulról jön - a kedv is. 

 

Az ember számára adatott, hogy aki állatnak éli meg magát, az ehesse azt, amit 

az állat is. Valójában nem enni kell az élethez, hanem hinni, hinni az Életben, 

Jézusban! Élőnek mondják azt is, aki kómában fekve, annyi testi működéssel 

rendelkezik, hogy egy cserép muskátli is felülmúlja és halottnak az Istent, aki az 

Élet forrása, csak azért, mert fölszögezték a testét egy keresztre! 

 

Az ásvány a legkülső, a hetedik kör. Eszköz, mert Isten adta, azért létezik. És 

még a kő is növekszik! 

 

Ezt a világképet hét, egybe ágyazott körrel tudom szemléltetni. Mivel nem 

rajzoltam le számítógéppel, inkább hoztam nektek Mozart-golyót, amibe 

nyugodtan beleharaphattok, és akkor magatok is látjátok, hogy ennek 
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különböző színű rétegei vannak. Na, ilyen az Isten világa is! (Sajnos hétrétegű 

golyó nem volt...) Én Isten felől kezdtem a számolást, érdekes módon az Angyal 

könyben az ásványtól kezdik a menóra ágainak megszámozását. Az én 

számozásom az Istenből való kiáradás szerint halad, hogy milyen sorrendben éri 

el az egyes szinteket. Mivel az Isten szellemi világába Ő, a Szeráf és az Angyal 

tartozik, nekünk be kell ebbe lépnünk és a mi feladatunk a teremtett világba 

továbbvinni az adást a hitünkön keresztül. 

 

Drága Testvéreim! 

Egy olyan témához értünk, amit még sokkal bővebben is ki lehet fejteni. A 

lényeget akartam megragadni ebben a néhány idézetben és a hozzájuk fűzött 

magyarázatban. A gyűjtemény messze nem teljes, még sok más részt is 

behozhattam volna az Angyalkönyvből, sőt, az Evangéliumból még többet. 

Azért tettem így, hogy mindenkinek megadjam a lehetőséget a tanulásra, hogy 

be tudja fogadni a Békét, hogy az Örömöt megélhesse. 

 

Biró László 


