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Az Én országom nem e világból való. 

Jézusban eljött az Isten a Földre. János evangélista ezt gyönyörű szépen írja le 

örömhírének első fejezetében. A Fény, megjelent a sötétben. Már maga az a tény, 

hogy a sötétben megjelent a Fény, sejteti azt, hogy itt két külön valóság találkozásáról 

van szó. Pontosabban fogalmazva, két gondolkodásmód, két erkölcsi értékrend 

találkozott egymással. Az Élet Fénye és az ember szellem. Isten és a Tőle elfordult 

világ. Jézus és az örömtelen ember. Örök Élet és szellemi halál. Teremtő és teremtett 

világ, napokkal-holdakkal, minden napi gondokkal, emberi gondolatokkal. 

Eljött Jézus a Földre, hogy az embernek felkínálja az Isten Öröm Életének rendjét, az 

Ő lényegét. A Benne való életet, a Belőle élést az ember számára. Annak az 

embernek, aki teremt magának istent és isteneket, a Valóságos, a Valódi Istent pedig 

nem ismeri. Nem ismeri, mert nem ismerheti. Nem ismerheti azt, akit Jézusig, ember 

nem látott, és nem hallott. Mert szellemileg vakká lett akkor, amikor az Isten 

Örömteli világának hátat fordított. Az ember fogalom alatt értem, az emberi létezés 

szellemi valóságát. Azt a létsíkot, amely a teremtés fáján az angyali és az állati létsík 

között van. Szándékosan nem nevezek meg népeket, mert mindez az emberről szól. 

Arról az emberről, aki Isten hiányában létrehoz népeket, nemzeteket, vallásokat, 

felekezeteket. 

A fénytelenné lett emberi szellem „történelmében” egyszer csak jön egy „Jézus nevű 

ember” aki arra szólítja fel az embereket, hogy: alakítsátok át gondolkodás-

módotokat és higgyetek az örömhírben! Miről van itt szó, - gondolhatja az ember – 

miért nem jó az, ahogy gondolkodunk és élünk, ahogy örülünk, szenvedünk és 

szomorkodunk? Miért nem jó az, ahogy imádjuk az isteneinket? Miért mondja 

nekünk ez a Jézus, hogy ő szabaddá tesz minket, amikor senki rabszolgái nem 

voltunk? Miért mondja nekünk, hogy inkább szeressük az ellenségünket! Miről 

beszél Ő? Hogyan szerethetnénk azokat, akik megölik a szeretteinket, elviszik a 

megélhetőségünket, lerombolják házainkat? Azzal meg végképp mit akar mondani, 

hogy ő a feltámadás és az örök élet? De mi tudjuk, hogy Ábrahám és a próféták is 

mind meghaltak. Mivé teszi ez magát?  

KI VAGY TE, aki úgy beszélsz, ahogy eddig ember még nem szólott? Álmélkodunk 

a tanításodon, mert úgy tanítasz, mint akinek hatalma van és nem úgy, mint az 

írástudók. Miért boldogok azok, akik a lábadnál ülnek és téged hallgatnak, pedig 

mennyi, de mennyi tennivaló van házban, a földeken, és a Föld kerekségen. 

Nyakunkon a kizsákmányoló hatalom, és Te azt mondod, ne aggódjunk! Keressünk 
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egy olyan országot, amiről eddig nem is hallottunk, és ami ehhez szükséges 

megkapjuk? 

KI VAGY TE JÉZUS, aki egy másik országról beszélsz ebben a világban? Mond, 

miért teszed mindezt? 

Ki vagy te ember, aki ebben világban élsz, és EGY ISMERETLEN hoz neked 

ISMERETLEN ORSZÁGBÓL örömhírt? Vajon miért? Hát nem csodálatos!? Van 

VALAKI, AKIT még nem ismersz. Ő, - számodra még érhetetlen módon - téged 

szeret, ezért megismerheted. Mert Ő ezért jött. 

Korábbi tanulmányainkból már tudjuk, hogy a földi embernek nevezett lény 

valójában anyagba ágyazott szellem. Szellem, amit ember szellemnek nevezek. Azért 

ember szellem, mert létezéshez hozzá tartozik, a rá jellemző emberi gondolkodásmód 

és az, hogy egy körforgás részeként, emberi testben újra születve megjelenjen a 

Földnek nevezett égi testen addig, amíg észre nem tér és újjá nem teremti őt az Isten. 

(Csak zárójelben jegyzem meg, hogy utána is leszületik a Földre, de már nem a 

körforgás részeként, hanem hogy szolgálja az Egészt.) 

Íme az ember, amivé Nélküle lett: 

Szabó János; Nagy kár 

 

Az ember fia csak tapogat, 

Vaksi szeme a homályban kutat. 

Lába tétován csoszog előre, 

Míg meg nem botlik egy kiálló kőbe. 

 

Kezében fegyver, hogy magát megvédje, 

Nem lát, csak vagdos bele a semmibe. 

Valaki felordít, feljajdul, felszisszen, 

Felsír egy gyermekhang, távoli, idegen. 

 

Nem tudja, hol van, itt hideg minden, 

Agyában dobol az idegen Isten. 

Károgva recseg, irgalmat eltemet, 

Keserű ízével bosszút is emleget. 

 

Balga szívében őrzi az éjszakát, 

Azt hiszi, gőgjében ismeri önmagát. 

Tudja, hogy honnan jött, hol van az igazság, 

Lelkét ringatja egy ősrégi hazugság. 

Kígyónyelvű fullánk, mit a szó sziszeg: 

Te vagy az Isten, a méreg lassan csepeg 
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Vérbe, érbe, gondolatba, 

Embertölő indulatba. 

 

Fülében viasz, szemén a hályog, 

Földanya testén egy fekélyes tályog. 

Mérges lélegzete pusztító pára, 

Nem marad élőlény, a csalán is árva. 

 

Kár, hogy nem hallgat ember a szívére, 

Legbenső hangjára, dallamos zenére. 

Kár, hogy nem ébredt Jézusnak szavára, 

Nagy kár, hogy nem lát rá az igaz Valóságra! 

 

„Ádám, (értem alatta az embert) a kitaszított az Istengyermekség helyett kapta a 

tudatot, a gondolatot. A gondtalan öröm eltöröltetett. Az érzelem felett nem jöhetett 

az Isten jelenlétéből fakadó ÉRTELEM. A paradicsom elvétetett.  A bűntelen tett, 

az ártatlanság elveszett. 

A szellemi lény döntött. Fény helyett lett a fényes, gondtalan öröm helyett választotta 

az ember-lehetőséget. Ártatlanság helyett a Tőle való elfordulást, az elromlást. 

A fekete halász – ki az angyalok közül való lázadó - kezében horog. Csalétek rajta: az 

emberi gondolatok. Ne kapd be hal! Mert a torok felszakad. Meghal a hal, s a fekete 

halász mosolyog. Telik a zsák. A zsákmány szorong. Forog a korong. A lélek borong, 

a szív szorong. 

Ő embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg a való(igaz)ságban, mivelhogy 

nincsen való(igaz)ság (ő)benne. Amikor a hazugságot szólja, a sajátjából szól, 

mivelhogy hazug ő és atyja annak, János 8.44 

A gondolat anyag. Lehúzó súly, támolygó, vak, kígyó, mely önfarkába kap. Ezért jele 

a kerék. Magában forgó kerék,  melynek nem ura sem kocsi, sem gép. Magában forog. 

Földi füst gomolyog. A lélek ájultan támolyog. Bolyong, forog, mindig csak forog.” 

„Jézus pedig így válaszolt nekik: Ámen, Ámen mondom néktek, hogy mindenki, aki 

bűnt tesz, rabszolgája a bűnnek,” János8.34. 

„és amikor Ő eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságosságról és az 

ítéletről. A bűnről: hogy nem hisznek bennem,” nem belőlem és nem általam élnek.” 

János16 .8-9. 

A lélek ájultan támolyog. Bolyong, forog, mindig csak forog. Újra és újra leszületik a 

Földre. Keresi az utat, de még csak tévút van ott, ahol emberi a gondolat. Még nem 
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tudja, tévút az emberi gondolat. Légy isten! Valósítsd meg önmagad! Alkoss, teremts 

világokat létednek értelmed adó célokat. Légy naggyá! Szolgáljanak téged országok 

és népek. Nem vagy te akárki! Légy úr! Az úr, a pokolban is úr. 

 Vezeti őt az érzelem! Jól érzi magát, ha szeretik, és rosszul, ha bántják. Mindent 

ezen keresztül szemlél: Hogyan érzem. Az emberi tudat és érzelem, együtt jár. 

Életében fontos szempontok szerint éli emberi érzelmes életét. 

- Gőgösen nevel másokat. Mindig jobban tudja, - nem önmagának, - a másiknak 

mi a dolga. Mit kell tennie annak, hogy ő, jól érezze magát. 

- Ha tehetné, kiskanál vízben megfojtaná azt, aki másképpen gondolkodik. 

- Magasztalja mind azt, amit az emberi eleme-nagysága alkotott. Berendezkedett 

a Földön, itt az ő otthona, és jaj annak, aki másképp gondolja. 

- Csupa küzdelem a világa, erről szól a bajnoksága. 

- Boldogulni próbál földi életében, gyűjtöget, szerez, csal, lop, és ha kell, 

szembe száll azzal, aki ugyan így tesz. 

- Igazság érzete vezérli, amely alapján ítél el, vagy ment fel másokat. Igazság 

érzete révén teremt törvényeket, másoknak betartandó szabályokat. Így alkot 

érdek kapcsolatokat, szövetségeket, ahol a pillanatnyi béke nem az égi, hanem 

a tűzszünet két háború között. 

- Csak annak örül, ami az övé: az ő levegője, az ő élete, az ő gyermeke. Ha jól 

van, mindennek örül. Egy körben él, melynek neve: „önmaga”. Ami a körön 

belül van, azt érzékeli, mert beszív. Teremtmény. A másik ember valójában 

nem is érdekli. Eltapossa, ha kell, főleg ha az a gyengébb. 

- Fél. Fél a másik embertől. Észre sem veszi, hogy ez maga pokol. Melynek 

nótája; kiharcoltam az igazam. 

- Fél. Félelem járja át az életét. Fél. Ezért kezében fegyver. S ha kell, megvédi 

szalmaláng életét, és azt, ami az övé. A jó mindig győz a rossz felett. Van, 

amikor fordítva történik. El lehet gondolkodni, ki a jó és ki a rossz, ha jó is 

használja azt az eszközt, amit a rossz. 

- Fél, ha munkája gyümölcsét elviszi ár, földrengés, vagy a tikkasztó napsugár. 

- Fél. Mert szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a halál ellen nincs orvosság, 

bármilyen „fejlett” is az orvostudomány. Tehetetlen ember ezért sír, mert nem 

tud mást. Sír. És elnyeli a sír. A kerék tovább forog, a gondtalan élet számára 

régen, nagyon régen, eltöröltetett. 

- Szívében félelem, mert ő, fél-elem. Az ártatlansága elveszett. 

- Az ember a legnagyobb ragadozó. Nincs olyan állati karom, olyan oroszláni 

mancs, mely úgy tudna ragadni, mint a kéz. Kéz mely még karom, nem kész. 

- De mind ez jó. Mert minden jó a maga helyén, még a romlottság is, amivé lett 

az ember. 
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- Gyűlölet, tűz, méreg, - ez az öröm bölcsője. A teremtett világ az Ő (Jézus) 

teste. Lehet-e rossz ŐBENNE? 

- A rossz a „több”, de bölcsője az örömnek. A leggonoszabb állat az ember, így 

bölcsője a gondtalan örök örömnek. 

- Valójában nincs is rossz. Csak még nem jó. Még át nem alakult szellemi lény. 

Neki szól az Örömhír, neki a romlottnak, az örömtelennek. 

Mert ha az Atyát megismeri, újra kisgyermek lesz az ember. S lesz emberből, 

EMBER. 

MINDEN AZ Ő TESTE, MÉG A TŐLE ELFORDULT EMBERI VILÁG IS. 

Jézus azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Ő az ÚT, Aki visszavezet. Ő vezet, 

és ami valaha elveszett, azt az ember, az Istennél leli meg. Valódi önmagát. Mert 

ami valaha elveszett, el nem veszett, soha nem is volt az emberé. Nem, mert nem 

fogadta be az Ő örömét, Gondviselő Szeretetét.  

Jézus tanításában Új Lángról szól az üzenet, melyet az ember még nem ismer. Ég a 

láng fenn, remeg. Ember, immár elérheted. 

Íme, a Jézusban megjelent Isten: 

Ő az Út, Aki az Atyához elvezet. Ő az Igazság, melyre emeltetett a ház. S Ő az Élet, a 

gondtalan, az örök. Ő a Tanító Szó. Mindenkit szeretetre hívó, példa adó, kinek ajkán 

kincs az Ige, a gondtalan öröm szava; Nálam és Tőlem, Általam és Velem kell 

megtanulnotok szeretni azokat, akik nem szeretnek benneteket. Akkor váltok 

ÁRTATLANOKKÁ ha belülről jár át, ha belülről éltet benneteket az, AKI 

ÁRTATLAN. 

Így váltok, így válhattok ÁRTATLANOKKÁ, ha bennetek ég az Új Láng, a Tanítás! 

Mindenekfelett imádjátok ŐT és ebből fakadóan szolgáljátok egymást. Amennyire 

lehetőségetek van arra, másoknak is kínáljátok fel az Új Láng Üzenetét! Erről szól a 

Szeretet Országának üzenete, az örömteleneknek szóló örömhír, a gondtalan öröm 

valósága, mely azért gondtalan, mert Ő belőle él Általa. 

A Tanító, az Útmutató szó, az erre felszólító, kezdetben így szólt: alakítsátok át 

gondolkodás-módotokat és higgyetek az örömhírben. 

Tovább emelte ezt a szeretetre hívó Hang; vállald a benső örömre hangoló 

gondolkodás átalakítást! Hangold, Rám, önmagad. Ismerd meg, hogyan és miben 

gondolkodik az Isten! 
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Angyal szava tovább fokozta ezt azzal, hogy Ő belőle élj, Általa tégy, mint az 

angyalok. A gondtalan öröm újra felkínáltatott. Ember, válaszd! Légy VELE Egy, és 

megszűnik a fél-elem! 

Az Én országom nem az emberi világból való. – tanítja a Tanító. Ott, a szeretet nem 

érzelem, hanem TETT, cselekedet, szolgálat, feladat, mert minden EGY. 

Reggeltől estig, estétől reggelig, születéstől halálig EGY a TETT, s az a Szolgálat. 

Nincs kis tett, csak egy Tett van: a Feladat.  Sok tett nincs, kevés tett nincs, csak 

elégtelen tett, vagy hiányos tett van. A Tett, Ráfigyelő szeretetben a minden napi 

jelen megszentelése, a földi életben. 

Ezért mondom nektek: nehogy aggódva tépelődjetek lelketek (megélhetéstek) felől, 

hogy mit esztek és mit isztok, sem testetek felől, hogy mibe öltöztök. Nem több-e a 

lélek az eledelnél (tápláléknál) és a test az öltözetnél (ruhánál)? 

Nézzétek az ég madarait (tekintsetek az ég madaraira), nem vetnek, nem is aratnak, 

magtárakba sem gyűjtenek és égi Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e drágábbak 

(különbek, többet érők) náluk? 

Ugyan hát ki adhat közületek életéhez (termetéhez) tépelődésével (aggódásával) egy 

arasznyit is? 

Az öltözet felől is mit aggódtok (tépelődtök)? Tanulmányozzátok a mező (bíbor színű 

pipacs) virágait, hogyan nő(veked)nek: nem fáradoznak és nem fonnak, 

de mondom nektek, hogy Salamon dicsősége (pompája) teljében sem volt úgy 

felöltözve, mint ezek közül egy. 

Ha pedig a mező füvét, amely ma van és holnap a kemence tüzébe dobják, az Isten így 

öltözteti, nem sokkal inkább titeket, kishitűek? 

Nehogy aggódva tépelődjetek tehát és ne mondjátok: mit eszünk, vagy mit iszunk ? 

vagy mit veszünk magunkra (mibe öltözünk)? 

mert mindezeket a (pogány) nemzetből valók keresik: hiszen tudja égi Atyátok, hogy 

mindezekre szükségetek van, 

hanem keressétek először az Isten királyi uralmát és igazság(osság)át és a többit 

mind ráadásul megkapjátok. 

Nehogy aggódva tépelődjetek tehát a holnap miatt, mert a holnap aggódik majd 

magáért. Elég minden nap(pal)nak a maga baja (ami rossz benne). Máté 6.25 – 34. 
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Mily egyszerű a tiszta szó. Békét hozó, nyugalmat és reményt adó. Áldott üzenet 

mely a Mennyei Atyától érkezett. Visszavárja Ő, tékozló gyermekét, az embert, akit 

nagyon, de nagyon szeret. 

A kerék akkor szabad, ha rész,  ha szolgál, ha ura az EGÉSZ. Ha nem magában 

forog. Ez a titok. 

AZ ISTEN JELENLÉTÉBŐL FAKADÓ ÉRTELEM HASSA ÁT A 

GONDOLATOT! 

Kedves Testvéreim! 

Követem Laci testvérem példáját. Nem kívánok mindenre kimerítő választ adni. A 

lehetőség mindenkinek adott: Ismerd meg Jézusban az Istent! Kérdéseidre a feleletet 

NÁLA megleled! Ettől többet felkínálni nem tudok, kevesebbel pedig magam sem 

érem be.  

LÉGY GYERMEK, AZ Ő GYERMEKE! 

Áldjon meg minden ember szellemet Égben és Földön a GONDVISELŐ ISTEN, az 

EMBERSÉG angyalával! 

 

Petróczi István 

 

 

 

 

 


