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HIT-FAJTÁK
Kulcsszó: generális hit, univerezális (=általános) hit , speciális hit
(56 Hang-levélben, 22 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.)
Megjegyzések
1.
2.
3.

4.

Ahol értelmileg szükségét láttam, ott a kérdést is feltüntettem, ahol nem, ott elhagytam.
A válogatás a Hang lI. kiadásából van, aminek számozása helyenként hibás. A különböző kiadások leveleinek
beazonosításához a levélszám-azonosító táblázat jól használható.
A levélszám-azonosító táblázat útmutatással zip-be tömörítve a http://web-hang.hu/letoltesek oldalról tölthető le.
Erről az oldalról letölthető egy rendkívül gazdag CD is, amelynek tartalmáról a kihelyzett CD borító hátoldalán
olvashatsz. Átlagos letöltési idő 8 perc.
Ha hasznosnak tartod, küld tovább-e kigyüjtést közösséged többi tagjának, vagy erre nyitott ismerőseidnek.

Egy levélben általában több hitfajátáról van szó, a generális hit magyarázata azonban csak
négy levélben szerepel. A sorszámoktól eltérve előre vettem három olyan levelet, amit a
témában kiindulásként nagyon fontosnak tartok. A téma súlyára jellemző a lista második,
40/4363. számú levele, ahol kemény és egyértelmű megfogalmazás hangzik el egy olyan
problémáról, ami hatatamas embertömegeket érint.
Megjegyzem még, hogy a kigyűjtött Hang-levelekben lényeges információkat olvashatunk a
Bibliáról, továbbá a nem is annyira mögöttes tartalomból kiolvasható, hogy mennyire
lényeges TARTALMI különbség van, a “hagyományos kereszténynek” és a jézusi keresztények
között.
36/3783
A HANG könyvekben már megírtam, hogy van generális, speciális és univerzális HIT.
A GENERÁLIS HIT azt jelenti, hogy mindenki hisz valamiben. Az, aki nem hisz semmiben, az
abban hisz, hogy nem hisz semmiben.
Az a barátod, aki nem tud hinni Bennem, nem azért nem tud hinni, mert nem akar, hanem
azért, mert e szó HIT, lejáratódott előtte.
A SPECIÁLIS HIT hordozói a különböző felekezetek, vallások, szellemi irányzatok képviselői.
AZ UNIVERZÁLIS HIT pedig azt jelenti, hogy mindenki hisz abban, hogy ő ember, és joga van
ahhoz, hogy őt mások is embernek nézzék!
Én, Jézus, ez utóbbi HITET jöttem föléleszteni, erősíteni bennetek! Igen! Azért jöttem
közétek, hogy megértessem veletek: az Isten EMBERARCÚ! Ezt nem bírták elviselni a
SPECIÁLIS HIT képviselői!
Ha valaki hitetlen barátoddal ezt meg tudná értetni, akkor ő is belátná, hogy ennek az
UNIVERZÁLIS hitnek ő is birtokában van! Sőt, nemcsak nem hitetlen, hanem ő azok közé
tartozik, akik leginkább jogosultak arra, hogy embernek tudják, higgyék magukat és másokat
is!
40/4363
Az alapalázatot és az univerzális hitet képviselő lélek még a legsúlyosabb ideg-elme bajából
is kigyógyul! A generális (aki azt állítja, hogy nem hisz semmiben) és a speciális ('dogmákkal'
körülbástyázott) hitet képviselők között lehetséges, sőt bizonyos megszorítással azt lehet
mondani, hogy mindegyiknél elmezavarodottság mutatható ki. Az Isten által elgondolt
emberi természet alapján nem lehet teljesen normálisnak mondani azt, akiben nincs meg a
megfelelő nyitottság afelé a jobb felé, amelyet Velem, Jézussal lehet alátámasztani.
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35/3717
Ismert köreitekben a generális hit, a speciális hit és az univerzális hit fogalma. Csak röviden:
Generális hit alatt azt értitek, hogy mindenki hisz valamiben. Aki azt mondja, hogy ő nem
hisz semmiben, az azt hiszi, hogy nem hisz semmiben!
Speciális hit az, amely egy néphez, nemzethez, fajhoz, valláshoz, szellemi irányhoz
kapcsolódik.
Univerzális hit alatt azt értitek, hogy minden ember hisz valamiképpen emberségében.
Minden ember, mert ember, hisz abban, hogy joga van önmagát embernek gondolni, joga
van emberi bánásmódot követelni magának. Én, Jézus, ezt a harmadik hitet céloztam meg, s
meg akartam értetni veletek, hogy azt , hogy az Isten EMBERKÉPŰ!
36/3786
Kérdező: Nem vagyok vallásosnak mondható.
HANG: ”Kedves Gyermekem!
Én, Jézus, sem voltam vallásosnak mondható! Nekem, a vallási vezetők szerint, azért
kellett meghalnom megszégyenítő halállal, mert olyanokat mondtam, ami ellenkezett a vallási
vezetők felfogásával.
Mi volt, amit képviseltem? Megmondom: az univerzális HIT!
Generális hitnek azt nevezitek, miszerint mindenki hisz valamiben. Aki nem hisz
semmiben, az azt hiszi, hogy nem hisz semmiben. Tehát ő is generális hittel rendelkezik.
Speciális hitnek azt neve
zitek, amit különböző hitvallásokba foglalnak és követelnek meg hordozóik azoktól, akik
hozzájuk akarnak tartozni.
Az univerzális hit, amelyet Én, Jézus, képviseltem, nem rögzíthető hangzatos
hitvallásba. Nem, mert az univerzális hit nem más, mint az, hogy minden embernek jogában
áll hinni abban, hogy ő ember, és minden embernek joga van ahhoz, hogy őt más is embernek
tekintse! Én, Jézus, ezt a HITET képviseltem, és erre a HITRE szólítottalak fel benneteket!
Nagyon remélem, hogy ezt a HITET te is elfogadhatónak tartod, és így EGY leszel Velem,
a te Jézusoddal!
Ez nem jelenti azt, hogy minden speciális hitet sutba kell dobni, hanem azt jelenti, hogy
minden speciális hitet hordozó vallásból csak azt kell komolyan venni, ami nem ellenkezik az
univerzális hittel.
Mivel minden speciális hit képvisel olyan elveket is, amelyek az univerzális hit lényegét
nem rombolják le teljesesen de olyat is, amely megkísérli, sőt parancsba is adja az univerzális
hit el nem fogadását, ezért azok, akik Hozzám, Jézushoz, tehát az univerzális hit megvallásához
csatlakozók, feltétlenül konfliktusba kerülnek bármely vallás képviselőivel. Ezért mondhattam
Én, Jézus, azt, hogy amint Engem, úgy enyéimet is csak üldözések közepette fogják tudni
elviselni (János 15;20)!
Megáldalak az ÉLŐ, UNIVERZÁLIS HIT LELKÉVEL!"
36/3796
Ha vállalod a HANG-könyvek alapján azt a gondolkodásátalakítást, amelyre Én, Jézus, Máté
1;15-ben felszólítottalak benneteket, akkor máris ahhoz a közösséghez tartozok, amelyet
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azért hozott léte az Én Lelkem, hogy az univerzális hit alapján építsd fel lelked életét!
36/3799
Minden speciális hitet hirdető közösség vezetősége (speciális hit = alá-, fölérendeltséget
hitvallásban rögzített életforma) előírhatja ugyan, hogy közösségében bizonyos feladatokat
csak azok végezhetnek, akiket erre kézrátétel következtében, imával felhatalmaztak. Ez
minden speciális hitet hirdető közösségben szükségesnek tűnik a rend fenntartásához, de ez
egyáltalán nem biztos, hogy azonos azzal a renddel, amelyet az Isten vár el tőletek! Sőt!
Éppen a LÉLEKKERESZTELTEK által, tehát a Szentlélek által felkínált REND miatt fogják üldözni
- természetesen azok, akik nem részesültek LÉLEKKERESZTSÉGBEN - a speciális hit
képviselői, az Enyéimet!
Ismétlem: Isten biztosan akarja, hogy mindenki LÉLEKKERESZTELT legyen! Isten biztosan
akarja, hogy a Szentlélek mindenkiben, egy átélt istenélmény hatására, gyümölcsöt termő
módon működni tudjon! Isten biztosan akarja, hogy az Ő SZABADSÁGA minden szellemi
teremtényében működőképes legyen! A szabadság nem valami passzív létforma, hanem a
bennetek aktívan működő Szentlélek jelenléte! Aki még nem tapasztalta meg e szabadságot,
az fel sem tételezi, hogy ez létezik. Nem hisz benne! Éppen ezért csak hittel fogadható el! A
bűn kétségtelen, hogy erősíti e szabadság valósága elleni döntést a lélekben. De a
szabadságnak a valóságát soha meg nem szüntetheti, mert e szabadság a Szentlélek
működési területe ( 2. Kor. 3;17)! Éppen ezért, az, akik valóban akarja, előbb-utóbb meg is
kapja!
36/3821
Univerzális HIT: 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. Előbb-utóbb bizonyos, hogy eretneknek, szektásnak fognak
majd mondani benneteket a speciális hit képviselői.
Speciális HIT: csak bizonyos hitvallás keretében megfogalmazott tételek elfogadása után
fogadnak el egyenértékű embernek azok, akik ezt a HITET, ezt az általuk megfogalmazott
hitvallást vallják. A többi ember kizáratik ebből.
Ilyen értelemben, ha az általános (univerzális) HITET képviselitek minden megszorítás nélkül,
akkor tudomásul kell vennetek, hogy eretneknek, szektásnak mondanak benneteket azok,
akik nem vállalják e HITET megszorítás nélkül.
Én, Jézus, eljöttem, hogy elmondjam és megéljem előttetek az univerzális HITET! Nem
vallásalapítónak jöttem! Csak ti csináltatok Belőlem vallásalapítót (ma már sok vallás
alapítót)! Furcsa módon, vagy nem is olyan furcsa módon, e sok vallás, Rám hivatkozva
mindegyik, különbnek tartja magát a többinél!
Bizton állíthatom, hogy nem fognak tudni olyan Tőlem származó igazságra találni, amelyet
tagadnátok, ha az általános HIT alapján álltok!
Megáldalak benneteket az ÁLTALÁNOS HIT LELKÉVEL!"
36/3822
Nincsenek véltetlenek! Ennek az évezrednek utolsó évében e tábor alkalmával olyan
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döntések fognak születni lelketekben, amelyek az elvkövetkezendő időszakra a Szentlélek
hatékony működését, tehát azt az istenadta szabadságot hozzák létre bennetek, amely
szabadság együtt jár azzal a tiszta látással, amely az 'általános, tehát az univerzális hitet'
állítja életetek fókuszába. 'Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!' E főparancsot
pontosítottam akkor, amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy úgy szeressétek
egymást, amint Én, Jézus, szerettelek titeket! Erről fog szólni e tábor mondanivalója. Erre
adom áldásomat a Szentlélek vezetése által.
36/3863
Mindaddig, amíg valaki nem arra a HITRE mond igent, amit általános (univerzális) hitnek
neveztek, s amit Én elmondtam és bemutattam nektek, nem szülhetlek újjá benneteket.
Senki nem jut az Atyához, csak Énáltalam! Én és egyedül Én, Jézus, vagyok a KAPU!
Akiben ez a vágy él, nevezzük ezt vágykeresztségben lévőnek. (Vágykeresztségben az él, aki,
ha találkozna a földön olyan emberrel, aki hitelesen tudná képviselni és felajánlani az
illetőnek a jézusi életet, akkor az illető erre igent mondana, bár ez a valóságban soha nem
történik meg).
Isten részéről nem lehetett elégséges az, hogy az Isten után vágyó bukott szellem, csupán
megszülessen, megtestesüljön. Nem, mert ezzel csak az történt volna a ti számotokra, hogy
csöbörből vödörbe kerültök. A földi pokol és a földtől független pokol nem különböznek
szükségszerűen sem minőségileg, sem a tekintetben egymástól abban, hogy lehetőség lenne
ennek megszüntetésére Tehát arra, hogy Istent akárcsak hitben is, helyesen felismerve,
helyesen tudjátok visszaszeretni Őt.
A vágykeresztségben lévők arra kaptak lehetőséget, hogy megszületve a fölön, vállalva a
gondolkodásátalakítást, hitben, reményben, szeretetben, erősítsék Isten utáni vágyukat a
földön, váljék meggyőződéssé bennük az, hogy e vágyuk teljesülni fog, jussanak
üdvbizonyosságra.
Most tehát azokról beszélek, akik mielőtt megszülettek, önmaguk elhatározása alapján
vágykeresztségben voltak, vagyis vállalták azt, hogy megszületésük után vállalják azt a
megtérést, azt a gondolkodásátalakítást a maguk részéről, amelynek Isten részéről az
újjászülés lesz az eredménye. Vállalták azt a hiteles versenyzést, amelynek velejárója az
aranyérem megszerzése.
De ehhez Istennek meg kellett testesülnie, emberré kellett lennie, hogy isteni adottsága
révén minden emberben hitelesen jelen lehessen rászoruló módon. Így azok, akik a
rászorulókban lévő Istent szeretik, vagyis szolgálják, a születésük előtt boldogságforrásként
megtagadott Istent, most elfogadhatják boldogságuk forrásának, a rászoruló embertársaik
szolgálatában.
Kétezer év óta már mindenkinek lehetővé tettem azt, hogy legyen olyan földi élete,
amelyben vállalhat, vagy ismét elutasíthat Engem. Ebből megérthetitek, hogy napjaitokban
méreteiben miért gonoszabb a világ, mint volt kétezer évvel ezelőtt. Megérthetitek, hogy
miért mondottam: Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen találják meg
azt. Azért találják meg kevesen, mert kevesen keresik azt. Bár sokan leszületnek
vágykeresztségben, de a földi életükben ellene mondanak ennek, s így újra és újra le kell
születniük, egyre nehezebb körülmények közé. Erről nem Én, Jézus, hanem egyedül ti
tehettek. Egyszer majdcsak eljön számotokra az az 'idő', amikor már nem kell újra
születnetek, mert igent mondtatok annak a hitnek, amely életté akarja tenni bennetek azt a
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valóságot, hogy minden embernek joga van önmagát embernek tudni, és minden embernek
kötelessége, hogy a másik embert emberként kezelje.
Hol hát a helyed? E földi életben ott, ahol az általános hit alapján, igaz, hogy tükör által,
homályban, de látsz Engem a rászorulókban (Máté 25; 35-45) Akkor találtál rá erre az helyre,
ha Rám, Jézusra találsz, mint ÚTRA!
37/3907
Olyan egyházat, olyan teológiát nem találsz, ahol ne Rólam, hanem Engem tanítanának!
Minden egyház részben a Rólam megfogalmazott tanításból, részben más egyházak hibáiból
igyekszik fenntartani önmagát. Minden egyház speciális hitet követel meg híveitől. Én, Jézus
nem speciális, hanem azt az univerzális hitet kívántam és kívánom meg az idők végezetéig
enyéimtől, amely szerint minden ember higgyen abban, hogy ő ember, s joga van másoktól is
elvárni, hogy embernek nézzék, s ugyanakkor az enyéimtől elvárom azt a hitet, hogy
másokat is embernek nézzenek függetlenül koruk, nemük, fajuk, helyzetük, testi-lelki
állapotuk, erkölcsi magatartásuktól. E miatt mondhattam, hogy nem lehet különb a tanítvány
mesterénél, és ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Mert, bár ezt az általános hitet
egyetlen felekezet sem meri elméletileg tagadni, mindegyik, a lehetőségük szerint,
akadályozni igyekszik ennek az univerzális hitnek a terjesztését, terjedését.
Van azonban különbség is a három között. A karizmatikus adottság által történt gyógyítás
lényegéhez tartozik az, hogy Istenre hívja fel a figyelmet. A természetgyógyászatnak ugyan
nem tartozik a lényegéhez, de valamiképpen a természetéhez igen, hogy szintén fontosnak
tartja valamiképpen az Istenbe vetett hitet. Az orvostudomány birtokában gyógyító számára
az emberi értelem, a betegségek okainak és felületi megszüntetésének felismerése az, amire
az ilyen gyógymód hivatkozik. Ez az egyik gondolat, amelyet fontosnak tartottam közölni
veled.
37/3941
Én, Jézus, annak az univerzális hitnek ápolását kérem tőletek, amely magjában, csírájában minden
emberben jelen van. Higgy abban, hogy ember vagy, és jogod van másoktól is elvárni azt, hogy
embernek tekintsenek. Ha ezt nem teszik, az már az ő bajuk! Ugyanakkor kötelességed, hogy te is
embernek nézz másokat, függetlenül kortól, fajtól, nemtől, egészségtől, erkölcsi viselkedéstől.
38/4024
Kérdező: Papnak hívott az Úr? Papi hivatástudatom nem tiszta előttem.
HANG: "Kedves Barátom!
Jelenleg országotokban a ti egyházatok olyan helyzetben van, hogy elsősorban nem papi
személyekre van szüksége, hanem jó szándékú, emberekben Istent szerető emberekre, akik
nem a speciális hit (a különböző felekezetek által megkívánt hitvallásokban megfogalmazott
tételek elfogadására teszi a hangsúlyt), hanem az általános hit képviselőinek tudják magukat.
Igaz, hogy az általános hitet képviselők szükségszerűen valamelyik egyházhoz, felekezethez
tartoznak, de bárhová tartoznak, csak azt a tételt fogadják el magukra nézve kötelezőnek,
amely nem mond ellent az általános hitnek.
Általános hit annyit jelent, hogy minden ember hiszi magáról azt, hogy ő ember, s
elvárja mindenkitől, hogy őt embernek tartsa. Ugyanakkor ő is embernek néz mindenkit,
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függetlenül attól, hogy milyen valláshoz, nemhez, fajhoz, nemzethez tartozik. Függetlenül
attól, hogy milyen a bőre színe, beteg vagy egészséges, drogos, részeges vagy józan. Tehát
embernek néz mindenkit, még azt is, aki már szinte nem is hiszi magát embernek.
Aki ezt a hitet vallja, az nem fog soha fegyvert embertársára még akkor sem, ha ez az ő
földi életébe kerül. Aki ezt vallja, az az erkölcsi rendben nem fogad el alá- fölérendelést,
engedelmeskedtetést, mert mindenkit testvérnek tart. Aki ezt vallja, az soha nem akar ártani
senkinek, mindig meg akar bocsátani mindenkinek, és mindenkor segíteni akar ott, ahol erre
lehetősége van. Aki ezt a hitet vallja, az inkább szereti ellenségeit, és ő soha nem válik senkinek
ellenségévé.
Én, Jézus, ezt a hitet jöttem felszítani bennetek. Ez a hit jelenleg országotokban nem
felel meg egyik speciális hit képviselőinek sem. Ezért jelenleg országotokban csak azok
vallhatják ezt a hitet, akik nem vonulnak be szemináriumokba azért, hogy ott papszentelésben
részesüljenek.
Arra kérlek, tanulmányozd evangéliumaimat, és ott, ahol élsz, ezt az Általam megkívánt
hitet szorgalmazd. Ezzel teszed a legnagyobb jót magadnak és egyházadnak is. Ez akkor is igaz,
ha egyházad hatalmasai emiatt neheztelni fognak rád. Hidd el: nem lehet különb a tanítvány
Mesterénél. Ha Engem üldöztek a speciális hit hatalmasai, titeket is, téged is el fognak
marasztalni (János 15;20). De ez nem baj! A fontos, hogy Én, Jézus, minél egyértelműbben
tudjak benned élni (János. 14;23)!
38/4048
A Velem való élő kapcsolat elsősorban nem hely, hanem állapot. Ez azt jelenti, hogy mindaz,
aki jobban szereti apját, anyját, közösségét, egyházát, mint Engem, az nem méltó Hozzám!
Egyházad rendeletei csak annyiban lehetnek számodra fontosak, amennyiben a senkinek
nem ártást, a mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítést, tehát Engem, mint
UTAT állítják eléd kívánalomnak. A lényeg az univerzális hit! Vagyis az a hit, amely által
nemcsak önmagát hiszi valaki embernek, de kivétel nélkül minden embert, függetlenül az
illető korára, nemére, bőre színére, egészségi állapotára, vallására.
38/4093
Azok, akik jó szándékuk ellenére nem ismertek meg Engem, Jézust, önmagukban is
ráláthatnak arra az univerzális hitre, amit a két főparancs foglal össze: (Mt 22;36-39) Ennek
felismeréséhez, a józan ész használatán kívül, nem kell különleges kegyelem! Ezt minden
ember magában, természetében hordja. Minden ember így van teremtve! Akár ismer valaki
Engem, Jézust, akár nem, boldog, békés ember csak az tud lenni, aki embernek hiszi önmagát
és a másik embertársát is!
38/4095
Minden speciális hitet képviselők hatalmasaira, 'véneire', akik uralkodni akarnak és ítélni
akarnak a lelkek felett, vonatkozik a Jelenések könyvének nagy babiloni, parázna asszonya.
Csak az univerzális hitet képviselők azok, akik lélekben függetlenek minden megszervezett
hatalmasságoktól, akár Jehova Tanúinak, akár Hitgyülekezeti hatalmasságoknak, akár
katolikus uralkodóknak nevezik magukat.
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Az univerzális hitet képviselők az Én, a te Jézusod tanítványai. Ők azok, akik hiszik, hogy ők
emberek, és joguk van arra, hogy ezt az elismerést másoktól is elvárják a maguk számára, s
ugyanakkor élni akarják azt, hogy mások is emberek, s ezért szeretniük kell mindenkit, mint
önmagukat, függetlenül attól, hogy milyen valláshoz, nemzethez, fajhoz tartozik az a másik
ember.
38/4100
Kérdező: A Jehova Tanúi könyvek igaz történetek-e?
1. Az említett társaság könyveiben sok a tévedés. E társaság is, mint legtöbb, egy speciális
hitet követel tagjaitól, és ennek érdekében szedi ki a Bibliából azokat a részeket, amelyek a
speciális hitüket alátámasztják.
Én, Jézus, azt az univerzális hitet jöttem felszítani bennetek, amely szerint jogotok van
embernek hinni magatokat, és kötelességetek, hogy más embereket is, függetlenül attól,
hogy mit hisznek, milyen nemzetiségűek, mint embereket, szeressetek.
Minden könyvet, még a Bibliát is, az evangéliumaim mérlegén kell lemérnetek. Csak azokat a
kijelentéseket, mondatokat tartsátok hitelesen Istentől jövőknek, amelyek az
evangéliumaimmal megegyeznek. Én, Jézus, mindent átadtam nektek. Egyrészt kifejtve,
másrészt magjában, de mindent!
2. Neked is törlesztened kell bizonyos karmikus adósságokat. A földi élet mulandóságában
sem a betegség, sem az egészség, nem érintheti a lényeget! A lényeg mindenkor a bennetek
lévő, élő szeretet! A senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a lehetőségek
szerinti segítés szent hármassága az a magatartás, amelyben feltétlenül növekednek azok,
akik élő hittel képviselik az előbb említett univerzális hitet. Isten mindenkitől csak azt várja
el, amire az illető képes. Nem vágyaitokhoz, hanem feladataitokhoz méri Isten a kegyelmét.
Isten mindenkitől csak azt várja el, hogy végezze el azt a feladatát, amire képessége és
lehetősége őt felszólítja.
Betegséged felismerteti veled lelked valódi állapotát. Igazán a betegségben mérheti föl
mindenki azt, hogy milyen súllyal esik nála a latba az, ami mulandó, és az, ami örök! Vagyis,
hogy mennyire ÉLŐ a hite!
38/4102
Amíg világ a világ, addig minden speciális hit torzítani fogja az Én tanításomat. E miatt
jövendöltem, hogy nem lehet különb a tanítvány mesterénél, s ha Engem üldöztek, titeket is
üldözni fognak! Az univerzális hitet, tehát azt, hogy a FŐPARANCSOT a szó legszorosabb
értelmében, tehát megszorítások nélkül, valaha is bármilyen vallási intézmény elfogadja a
földön, ez soha nem fog megtörténni! Az Istent szeretést soha nem fogják függővé tenni az
ellenség-szeretéstől. Vagyis, soha nem fogják a kettőt EGY PÁRNAK gondolni. Pedig én ÍGY
tanítottam!
Ha nekem kedves gyermekem akarsz lenni, akkor Engem, Jézust, akarj követni, és ne azokat
a szenteket, akik különböző speciális hitű felekezetek urainak megfeleltek. Hidd el, Engem,
Jézust, könnyebb követni, mint bármelyik tökéletességre törekvő embert!
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38/4112
Ha érdekel prédikátorod véleménye a HANG-könyvekről, akkor mutasd meg ezeket neki. De
ha úgy gondolod, hogy az ő véleményéhez kell igazítanod a te véleményedet, akkor nem
ajánlom, hogy megmutasd e könyveket neki. Azért nem ajánlom, mert egy speciális hitet
'hivatalból' képviselő ember általában nem nyitott az univerzális hit irányában. A speciális
hittel kapcsolatban bőven találsz utalásokat a HANG 38-dik könyvében, amelyben a te
leveledre adott válasz is olvasható lesz.
Az, aki Engem, Jézust, szeret, feltétlenül szeretni fogja Édesanyámat is. Márpedig akit
szeretünk, azzal foglalkozni szoktunk. Annak, aki testvérének tud Engem, Jézust (Mt 28.10),
szükségszerűen édesanyául kell elfogadnia Máriát! Aki nem ezt teszi, annak lelkében valami
nem stimmel akkor sem, ha éjjel-nappal dicsőíti nevemet! Nekem nincs szükségem a ti
dicsőítésetekre, de nektek szükségetek van arra, hogy az univerzális hitnek befogadói
legyetek, bármely speciális hit is anyakönyvez benneteket!
38/4117
A Biblia többi része is természetesen fontos, de csak annyiban hitelesek, amennyiben azok az
evangéliumokkal alátámaszthatók. Ahol ez nem így van, ott az író önmagát vitte bele a
mondanivalójába. Ha egy felekezet által tanított hittételek eléje kerülnek az
evangéliumaimnak, és nem szolgálatába akarnak ezeknek állni, ott csak e felekezet által meg
kívánt speciális hit, és nem az Általam, Jézus által megkívánt univerzális hit élhető,
gyakorolható.
Maradj hát abban a felekezetben, ahol vagy, és keress magadnak olyan barátokat, akikkel
egyedül és kizárólag az evangéliumok alapjára építheted hitedet.
38/4119
Akkor jártok jó úton, tehát azon az úton, amellyel Én, Jézus, azonosítottam magamat, ha
rangsoroltok a Bibliában. Az egész Bibliát, úgy ahogy van, az evangéliumaim fényében kell
vizsgálnotok! Én, Jézus, vagyok a világ világossága, és nem a Biblia! Nem a Biblia a forrás,
hanem a Szentlélek, és az a józan ész, amelyet azért kaptatok, hogy az evangéliumaimra
építsétek hiteteket, mert a Megtévesztő éppen a Bibliát használja fel arra, hogy ne az
univerzális hitet, hanem valamelyik speciális hitet képviseljétek.
Minden speciális hit a Bibliára épül, mert a Bibliában minden benne van, és mindennek az
ellenkezője is.
Az Általam képviselt UTAT, tehát azt a hitet, amelyet Én, Jézus kérek tőletek, sem Pálra, sem
más szent íróra hivatkozva nem lehet megtalálni. Egyedül az evangéliumaim alkalmasak erre!
A Biblia nagyon szent könyv, de csak annak a kezében, aki azt az evangéliumaimmal
összhangban használja. Az univerzális hit elfogadása annyit jelent, hogy a senkinek soha nem
ártást, a mindig, mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítés szolgáló
szeretését, vagyis, Engem, Jézust, mint UTAT vállalást kell mindenek elé helyezni.
Nem kell újra megkeresztelkedned. Nem a szertartás, hanem a megfelelő magatartás tesz
benneteket Isten előtt kedvessé (az univerzális HIT-ből élés!)
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39/4133
Minden vallás, szellemi irányzat, egy bizonyos speciális hitet képvisel. Ennek két oka van. Az
egyik az emberi természet. Józan gondolkodással nem lehet belenyugodni abba, hogy a földi
élet mulandósága kielégíthetné azt, aki boldog akar lenni. A másik pedig Én, Jézus vagyok, aki
mint valóságos ember, mint történelmi alak, megjelentem a földön azért, hogy elmondjam
és megmutassam nektek azt az emberi életet, amely képes magában hordani, és képes
kisugározni magából az égi békét.
A másik része világotoknak tud Rólam, de a sok zavaróállomás miatt torz képet alkot
magának arról, hogy Én, Jézus, ki vagyok, miért jöttem, és mit kívánok tőletek. A különböző
speciális hitek éppen azon szorgoskodnak, hogy hitvallásaik által elhitessék veletek, mit is
akarok tőletek, holott ezt ők sem tudják helyesen és világosan. A helyes életszemlélet a
következő:
Az első fejezetben említett két ok kell, hogy átölelje egymást. Vagyis, vállalnotok kell a
megvilágosodás útját a gondolkodásotok átalakítása által, éspedig az Általam elmondott
evangéliumaim alapján (Márk 1,15). Mivel ezt az óhajomat sem keleten, sem nyugaton
egyetlen speciális vallás sem vállalja fel, ezért az általad is keresett benső békédnek ára nem
kevesebb, mint az, hogy osztoznod kell sorsomban, ha részese akarsz lenni boldogságomnak
(Jn. 15.20).
Én vagyok a szőlőtő, és azok, akik felvállalnak Engem, mint UTAT (senkinek nem ártani,
mindenkinek megbocsátani, szolgáló szeretetben élni az okosság és az óvatosság
megélésével), azok a szőlővesszők. Aki így él a földön, hitben, éspedig univerzális hitben él!
Tehát csak azt akarja másoknak, amit önmagának is kíván. Isten által elgondolt embernek
lenni annyit jelent, hogy erre az univerzális hitre kell törekedni!
39/4163
Azt mindenképpen elítélem, ha valaki bárkit arra akar rábeszélni, hogy ne járuljon
szentáldozáshoz, mert számára ezt valamelyik speciális hit képviselője nem tartja jónak!
Én, Jézus, nem a speciális hitnek, amely felsorakozik a különböző vallások sorában, hanem az
univerzális hitnek, vagyis annak a hitnek vagyok hirdetője és elkötelezettje, amely hit hiszi
azt, hogy minden ember hisz abban, hogy ő ember, és elvárja másoktól is, hogy embernek
nézzék, ugyanakkor tudja azt, hogy más embereket, függetlenül hitüktől, hová tarozásuktól,
embernek kell tartaniuk.
39/4180
Szó sincs arról, hogy a valóságban van vagy lesz 144000 kiválasztott! Csupán arról van szó,
hogy a Jelenések könyve nagyon alkalmas arra, hogy - bizonyos speciális hitek a ködös
misztikában halászva, statisztikailag is bizonyíthatóan nagy eredményekkel hitegetve megtévesszék a hiszékenyeket, akik könnyen lemondanak arról az alapalázatról, amely nélkül
üdvösség, tehát újjászületés nem létezhet. (Alapalázat = Mindenkor nyitottság a JOBB
irányában).
Az armageddoni háború a Meggidó völgyben szintén csak a speciális hit képviselőit izgatja,
akik a hiszékeny emberek között e háború rémisztgetésével anyagi és evilági hatalmuk
megerősítésén fáradoznak.
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Én, Jézus semmiféle speciális hit hirdetője nem voltam! Én azt az univerzális hitet hirdettem,
képviseltem, éltem elétek, amely szerint mindenkinek joga van embernek hinni önmagát, és
joggal elvárhatja mindenkitől, hogy őt embernek nézzék mások. Ugyanakkor mindenkinek
kötelessége a másik embert is embernek nézni, függetlenül attól, hogy milyen a bőre színe,
milyen nemhez, valláshoz, nemzethez, korhoz tartozik. Sőt függetlenül attól is, hogy beteg
vagy egészséges, szenvedélybeteg, drogos, vagy szabad minden szenvedélytől.
Részemről csak ebben a HITBEN élők remélhetik azt az újjászületést, amely minden külső
körülményt javukra fordít, és amely képes az üdvösséget biztosítani. Én vagyok az ÚT, az
IGAZSÁG és az ÉLET! ÉN, és nem a Jelenések könyve!
39/4181
E téren a különböző speciális vallások, hitek, különbözőképpen vélekednek. A katolikusok
hisznek abban, hogy Én, Jézus állandóan jelen vagyok abban a kis kenyérdarabban, amit
oltáriszentségnek neveztek. Ez így is van! E jelenlétemhez szükséges az a pappá szentelés,
amely felruházza a felszenteltet arra, hogy szavára ott így megjelenjek.
A nem katolikus keresztények abban hisznek, hogy csak azok számára vagyok így jelen, akik
élő hittel elhiszik a vétel pillanatában, hogy ott vagyok, amikor valaki magához veszi az
Úrvacsorát. És ez így is van!
39/4207
Isten csak univerzális hittartalmakat képes közölni a szellemi lényeivel. Ezek pedig csak saját
lehatároltságuk, vágyaik szintjén tudják fogni Isten sugallatait. Egyedül Én, Jézus voltam a
világtörténelemben az egyetlen, akin, mint emberen keresztül is, az univerzális hittartalom
vált nyilvánvalóvá.
(Univerzális hit = Minden embernek joga van ahhoz, hogy embernek higgye magát, és
kötelessége, hogy embernek higgye minden embertársát).
39/4209
Én, Jézus azért nem kívánom tőletek semmiféle hitvallásnak az elmondását, mert azt
szeretném, hogy az univerzális hit alapján álljatok. Azért nem fogalmaztam meg hitvallást
számotokra, mert minden hitvallás, bármelyik vallás vezetőitől is származik, valahol
korlátozni akarja az univerzális hitet. Tehát azt a hitet, amely szerint minden ember hisz
abban, hogy ő ember, és joga van arra, hogy mások őt embernek nézzék, és minden
embernek kötelessége a másik embert embernek nézni, emberként tisztelni, függetlenül a
hitvallásától. Függetlenül attól, hogy milyen a felfogása.
Kérdező: AZ APOSTOLI HITVALLÁSRÓL...
hitvallást imádkozzák?
Volt olyan időszak, amikor apostolaim fontosnak tartották hitvallásban rögzíteni Egyházam
kívánságát, tanítását. E hitvallás nem más, mint emberi próbálkozás megfogalmazni azt az
isteni tanítást, amelyet Én, Jézus rátok hagyományoztam. A 'Jeruzsálemi Hitvallás' valóban
tömör foglalata annak, amit Én tanítottam és megéltem köztetek, de azt, hogy ezt
rendszeresen mondanotok is kell, nem hagytam rátok.
Az első hitvallás szövegét még több más hitvallás is követte egyházatokban, s ezek mind azt
a célt szolgálták, hogy elkülönítsenek benneteket más hitvallásoktól. Ez önmagában még
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nem volna baj. A baj az, hogy hitvallásaitoknak a forrása nem a Szentlélek, hanem bizonyos
féltés egy felfogás elvesztésétől, illetve annak biztosítása, hogy csak egy felfogás uralkodjék a
többi fölött. E felfogás nem az Én, a te Jézusod világa. Nem szabadna engednetek azt, hogy
bármiféle hitvallás okozója legyen bármiféle szeretetlenségnek közöttetek!
Ne lepődj hát meg, ha a médiumom által képviselt körökben nem gyakori a hitvallás
elimádkozása. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy médiumom nem hinné a Jeruzsálemi
Hitvallásban foglaltakat. De igenis jelenti azt, hogy ez a hitvallás sem jogosíthat fel senkit
arra, hogy ne szeresse felebarátját, sőt ellenségét is úgy, mint önmagát!
Nagyon szeretetlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
39/4210
Drága Gyermekem! A Biblia különböző részeit csak akkor fogod tudni helyesen értelmezni,
ha tisztában leszel evangéliumaim tartalmával. A világ világossága Én, Jézus vagyok. A Biblia
világának is csak Én, Jézus vagyok a világossága. Csak az Én FÉNYEMBEN értheted meg
helyesen a Biblia szövegeit. Azok, akik nem rangsorolnak a Szentírásban, soha nem fognak
abban tisztán látni! Így kiteszik magukat annak a veszélynek, hogy különböző speciális hitek
hálója fogja ki őket abból az 'életfolyamból', amely a boldog örökélet partjaira szeretné
juttatni őket. (Örök boldogsága csak az univerzális hitet vallóknak van.)
39/4219
Amíg az alapalázatnak és az univerzális hitnek a talaján állsz, biztos lehetsz abban, hogy
újjászületésed, vagyis a szűk kapu és a keskeny út véglegesen eljuttat Hozzám. Azért nem
válaszoltam kérdésedre egyszerűen IGEN-nel, mert aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen (1Kor
10.12).
39/4221
Én, Jézus nem vallást jöttem alapítani, hanem egy olyan magatartást tanítottam és éltem
elétek, amelyet az univerzális hit megnyilvánulásának lehet nevezni. Ennek az a lényege,
hogy hinned kell a következőben: hinned kell abban, ember vagy, és jogod van arra, hogy
téged mások is embernek tartsanak. Ugyanakkor kötelességed, hogy te minden embert függetlenül nemétől, korától, nemzetiségétől, egészségi állapotától, erkölcsi magatartásától , embernek tarts, embernek szeress és tisztelj. A speciális hitek, s ezek a különböző vallások,
szellemi irányzatok, nem tagadják ugyan az univerzális hitet, de csak különböző
megszorításokkal engedélyezik. Abba nem egyeznek bele, hogy bármely valláshoz tartozó
üdvözülhet, mégpedig teljesen egyformán, a vallásra vonatkozóan.
Az üdvözülés nem bizonyos valláshoz, hanem újjászületéshez van kötve. Ezt mindenki
megkapja, ha részben az univerzális hitet tartja a legfontosabbnak, részben pedig az
alapalázat birtokában van. Az alapalázatnak az van birtokában, aki kiáll a meglátott JÓ
mellett, s ugyanakkor nyitott mindenkor a JOBB irányában. Az újjászületést nem lehet
allelujákkal kiprovokálni, amint ezt egyes speciális hitek gondolják és hirdetik. Ugyanez áll a
Lélekkeresztségre is. A szerepeket kiosztó Isten saját belátása szerint kereszteli meg övéit a
Lelke által akkor és úgy, amikor és ahogy Ő ezt jónak látja.
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Nem az a hitelesen Lélekkeresztelt, aki egy élményre hivatkozva gondolja magát
Lélekkereszteltnek, hanem az, aki egy istenélmény után az univerzális hitnek és az
alapalázatnak szárnyain lendül tovább!
Jól tetted, hogy otthagytad az általad említett gyülekezetet! Abban a gyülekezetben egy idő
után csak azok érezhetik jól magukat, akik nem szeretnek gondolkodni. …
Csak idő kérdése, és az általad említett felekezet szét fog esni anyagi és hatalmi okok miatt,
mivel sem az univerzális hitnek, sem az alapalázatnak e felekezetben nincs helye.
Az Általam, a te Jézusod által hitelesnek mondható beavatásról csak akkor lehet beszélni, ha
igazolni lehet, hogy a beavató olyan személytől kapott beavatást, aki igazolni tudja, hogy
közvetlenül Tőlem ered az ő beavatása.
39/4228
Minden rendkívüli eseményt, jelenést vizsgáljatok meg, és csak akkor merítsetek belőle erőt,
bátorítást, ha az univerzális hitet (vagyis azt, hogy minden ember higgye magát embernek,
és emiatt tisztelje az embertársában is az embert), és az alapalázatot (vagyis azt, hogy a
meglátott jó melletti kiállással egy időben legyen nyitottsága az esetleg jobb irányában)
segíti elő.
Az a dimenzió, amelyet ti másvilágnak mondotok, mindenkor átjár benneteket. Minél
nagyobb valakinek a hite, annál többet 'tapasztal' meg ebből valaki. Az tehát egy általános
jelenség, hogy veletek és bennetek van a másvilág.
Vannak előre kiválasztott lelkek, akik időnként látomásszerűen átélik azt, hogy e másvilágból
ellátogat valaki hozzájuk. Ilyen esemény az általad említett jelenés is. Az ilyen jelenéseknek
hitelességét a következmények alapján lehet megállapítani. Tehát nem az a döntő, hogy ki és
hogyan vélekedik az ilyen jelenésekről, hanem az, hogy milyen gyümölcsöt teremnek e
jelenések. E téren tehát nem a médiumomban megszólaló HANG teszi az említett jelenést
hitelessé, hanem az a hatás, amely következményként sugározni fog e jelenésből.
40/4251
Akik magukévá teszik az univerzális hitnek és az alapalázatnak az elfogadását, tehát vállalják,
hogy az égi békének megtestesítői legyenek a Földön (univerzális hit = ember vagy és jogod
van arra, hogy mások embernek tartsanak, s ugyanakkor kötelességed, hogy te másokat
embernek tarts, akkor is, ha ők embertelenek {szeresd felebarátodat, mint önmagadat}.
Alapalázat = kiállni a meglátott jó mellet és nyitottnak maradni a jobb felé. Tehát
minősítések helyett érvelni tudni), az ilyeneket feltétlenül Lélekkeresztségben részesítem!
40/4254
Minden vallás, minden felekezet egy olyan speciális hitet követel magának, mely a saját
vallását fölébe helyezi a többi vallásnak. Ez alól nincs kivétel!
Én, Jézus nem azért jöttem közétek, hogy a sok speciális vallás mellé még egy másikat
állítsak. Nem! Én, Jézus elmondtam, és elétek éltem azt, hogy hogyan kell egy valódi
embernek emberivé lenni. Én azért jöttem közétek, hogy azt az univerzális hitet szítsam fel
bennetek, amely mindenkiben az emberi természetével teljesen szinkronban van, amelyet
egyetlen speciális hit sem tud tagadni, de egyetlen speciális hit vezetői sem néznek jó
szemmel.

13

Tehát az univerzális hit és az alapalázat az a két pillér, amelyre épül azoknak az élete, akik
valóban Engem, Jézust fogadják el uruknak és megszabadítójuknak. Aki e pillérekre építi
életét, az teljesen mindegy, hogy melyik felekezethez tartozik, mert mindegyikben bántani
fogják azáltal, hogy mindent el fognak követni, csakhogy a speciális hitükbe beszorítsák,
csakhogy elhitessék vele, hogy van egy mindenek feletti felekezet, vallás.
Ne lepődj meg hát! Ha valóban szeretsz Engem, akkor kényszerülni fogsz sorsodban
hasonulni Hozzám (Jn 15.20), bármelyik speciális valláshoz tartozónak is tudod magadat!
Az univerzális hit azt jelenti, hogy minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van
ahhoz, hogy ezt másoktól is elvárja. E mellett kötelessége minden embernek, hogy a másik
embert is embernek tartsa, és ne akarjon senkinek olyat, amit önmagának nem akar, tehát
ne alkalmazzon semmiféle erőszakot senkivel szemben. Ahhoz, hogy erre képes legyen,
vállalnia kell azt az alapalázatot, amely mindenkor úgy áll ki az általa legjobbnak látott
mellett, hogy nyitott marad a jobb irányában. Tehát az a meggyőződése, hogy bárki mondhat
jobbat is, mint amit ő képvisel, de azt meg kell érvelnie, mégpedig nem a Bibliával, mert nem
a Biblia a forrás, hanem Én, Jézus aki az evangéliumaimban tökéletesen meg- és felismerhető
vagyok. A Bibliából is csak olyan érv fogadható el, amely valamiképpen, tehát vagy magjában
vagy kifejtve, de megtalálható az evangéliumaimban.
Bármelyik valláshoz tartozol, csak azt a tanítást fogadd el hitelesnek, amely az Én, a te
Jézusod szavaival támasztható alá (és nem a Biblia különböző részeivel). Az egész Bibliában
csak azok a tanítások hitelesek, amelyek nem mondanak ellene a Tíz parancsnak, a Hegyi
Beszédnek, és az Általam elétek tárt új parancsnak (Jn 13.34)! Tartózkodj a különböző
hitvitáktól. Inkább vállald fel az univerzális hitet és az alapalázatot, mert ezeknek
természetes következménye az Égi Béke a Földön, amelyről már az angyalok énekeltek
születésemkor (Lk 2.14).
40/4270
A Földön csak az mondhatja el magáról, hogy birtokában van a szellemek
megkülönböztetése adományának, aki az univerzális hitnek és az alapalázatnak a talaján
állva ismeri az evangéliumaimat, tehát helyes módon képes rangsorolni a Bibliában.
40/4289
Kivétel nélkül minden vallási intézmény speciális hitet képvisel. Ez azt jelenti, hogy a sajátját
szükségszerűen többre tartja a többinél a maga számára. Minden intézményesült egyház
saját hitvallásában és törvénykönyvében foglalja össze azt, amit a tagjai számára fontosnak,
követendőnek tart. Éppen ezért kár bajlódnod azzal, hogy olyanokat próbálj jobb belátásra
bírni, akik tudatosan nem vállalják az alapalázatot. Az vállalja az alapalázatot, aki úgy áll ki az
általa meglátott jó mellett, hogy nyitott marad arra a jobbra, amely a józan ész határán belül
az Én, a te Jézusod evangéliumaival alátámasztható. Az, aki vállalja azt, hogy nem minősít,
hanem érvel, az birtokolja az alapalázatot. Az ilyen emberre lehet azt mondani, hogy nyitott
(fejlődőképes)!
3. Neked az a feladatod, hogy saját körödön belül az univerzális hitnek és az alapalázatnak
légy hordozója. Minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van ahhoz, hogy őt mások
embernek nézzék. Ugyanakkor kötelessége, hogy ő is embernek nézzen minden embert,
függetlenül attól, hogy az illető milyen. Ez az univerzális hit!
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Amint az alapalázat nem más, mint az első főparancs, úgy az univerzális hit nem más, mint a
második főparancs. Ezek megélésére törekedj! Ha ezt teszed, akkor meg fogod tapasztalni,
hogy nem lehet különb a tanítvány sorsa, mint mestere sorsa. De ez nem baj, inkább
kitüntetés!
40/4304
Az akarat önmagában nem hordoz erkölcsi értéket, mert erkölcsi értékét mindenkor az
univerzális hittől, illetve annak hiányától átjárt értelem célja határozza meg. Hasonlít az
ember földi élete egy kocsihoz, ami szükségszerűen mozgásban van, hasonlítod az ember
életét a földön, - szükségszerűen mozgásban van. Az ember, aki szellemi módon él, tehát
erkölcsi lény, mindig egy önmaga által meghatározott irányban, önmaga által meghatározott
cél irányában mozog -, ha nem a hittől átjárt józan észt ülteti a bakra, hanem valami mást, pl.
az érzelmet vagy valamely speciális hitet, akkor természetellenes módon, tehát bódultan él.
Így boldog soha nem lehet, mert nem teszi lehetővé azt az újjászületést, amely feltétlen
feltétele az örök boldogságnak ('Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az
nem láthatja meg az Isten országát. János Jn 3.3'). Azt pedig tudnod kell, hogy nincs kétféle
boldogság! Nincs egy mulandó és egy örök boldogság! Csak egy boldogság létezik minden
szellemi lény számára! Ez pedig Isten boldogsága a szellemi lényekben. Isten minden szellemi
lényt erre a boldogságra teremtett, és minden szellemi lény nyugtalan mindaddig, amíg
ebben a Teremtője által felkínált boldogságban meg nem nyugszik! Ez jelenti azt az erkölcs
szintjén, hogy Isten minden szellemi lényt Önmagára teremtett!
Amikor tanítványaimnak azt a parancsot adtam, hogy tegyenek tanítványommá minden
népet, akkor ezt CÉL-parancsnak és nem teljesítményi parancsnak adtam. Soha senkinek
nem adtam lehetőséget arra, hogy bárkinek is a formai, tehát a választási szabadságát
megszüntethesse. Azért nem adtam és nem is adhattam, mert a lényeget, vagyis a választási
lehetőségnek valódi lényegét tekintve bizonyos értelemben már ezt mindenki megtette a
születése előtt! Azért mondom, hogy bizonyos értelemben, mert azok, akik születésük előtt
Isten mellett döntöttek, születésük után, a földi létben, ahol annyi a zavaró állomás,
jóhiszeműen nem az Általam megkívánt gondolkodás-átalakítást vállalták fel magunkra,
hanem valamilyen speciális hit által felkínált gondolkodás-átalakítást.
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 a hittől átjárt józan ész
irányítja őket!
40/4306
A mulandó világ teremtése azért történt, hogy azok a szellemi lények, akik visszautasítva a
számukra felajánlott isteni boldogságot, megbánva e tettüket, lehetőséget kapjanak arra,
hogy megbánásukat igazolva az alapalázat és az univerzális hit vállalásával visszaszeressék
Istent az erre rászoruló emberekben: 'Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek,
Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam,
és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem
volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és
fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk
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volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy
befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna?
A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is
tettetek, velem tettétek (Máté 25: 34-40).'
A konkolyból nem lesz búza, a farkasból nem lesz bárány! Ez jelenti azt, hogy a gondolkodásátalakítás vállalása az Én, a te Jézusod szándéka szerint nem a Földön dől el. De ennek
sikeres megvalósításában fontos szerepet kell vállalnotok saját és egymás érdekében, mivel
az alapalázathoz és az univerzális hit felvállalásához szükséges bátorság mindenkor azok
szabad választásán múlik, akik egykor megbánták helytelen döntésüket. Ezért nem tehető
zárójelbe a tanúságtevés és példamutatás szükségessége!
40/4307
Mária nem gondolkodik speciális hitvallásokat megfogalmazott keretekben. Ő valóban az
univerzális hit talaján állt! Neki ezért ma is kivétel nélkül minden ember édes gyermeke,
mint ahogy minden ember testvére a másik embernek, és gyermeke a mennyei Atyának!
Azok számára, akik bár a gondolkodás-átalakítás szándékával születtek a Földre, de
különböző külső hatásokra lemondtak a kezdeti nyitottságukról, tehát az alapalázatról
valamely speciális hitet képviselők javára, azok számára Mária sokat tesz a megbékélés
érdekében, mint a BÉKE KIRÁLYNÉJA!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
40/4322
Évek óta működik a próféta-iskola. Mindazok, akik a HANG könyveket rendszeresen olvassák,
és időnként közösen megbeszélik e könyvek tartalmát, tulajdonképpen ennek az iskolának
aktív tagjai. Ennek az iskolának az az iránya és célja, hogy az Általam, Jézus által meghirdetett
égi béke megszülessék szívetekben. Akik ezt az iskolát járják, azok egyre tisztultabban tudják
átlátni az alapalázatnak (mindenkor nyitottság az egyre jobb felé, vagyis az első főparancs) és
az univerzális hitnek (második főparancs) nélkülözhetetlen fontosságát. Akik ezt az iskolát
járják, azok ebben a gyűlölettől, önzéstől, erőszaktól háborgó világban úgy tudnak békét
hordani szívükben, hogy azt Általam mindenkor képesek magukban életben tartani. Ezek
azok, akik élik és tanítják, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. (1
János: 4.4).
40/4333
Csak újjászületett ember üdvözülhet (János: 3;3). Az az újjászületett ember, aki az
alapalázatnak és az univerzális hit befogadásának útján halad. Tehát az, aki a két
főparancsot - szeresd az Istent, szeresd az embert - mindennél fontosabbnak tartja.
40/4349
Bizony, vállalnotok kell a rangsorolást a Bibliában, ha azt akarjátok, hogy rend legyen
fejetekben és szívetekben egyaránt! Sajnos, ezt egyetlen speciális hitet képviselő felekezet
sem fogadja el, hanem a Biblia minden kijelentését egy kalap alá véve, kimazsolázva a
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Bibliából nekik tetsző mondatokat, s így a különböző vallások, mint csalik az ördög horgán,
nem közelebb, hanem egyre távolabbra visznek benneteket tőlem, Jézustól!
40/4368
Az általános hit tartalma az, hogy minden ember hisz abban, hogy ő ember, és a főparancs
alapján törekednie kell arra, hogy a másik embert is, még ha embertelen, akkor is embernek
tekintse. Tehát ne akarjon senkinek olyat, amit önmagának nem akar. Az, aki ezt a hitet
ápolja, növeli, erősíti magában, előbb-utóbb feltétlenül ellentétbe kerül azokkal a speciális
vallásokkal, amelyek Jézus e kijelentését: 'Inkább szeressétek ellenségeiteket! (Lukács 6.35)'
csak fenntartásokkal fogadják el.
Jézusban az Isten nem azért jött közénk, hogy a sok vallás mellé még egy másikat is
létrehozzon, hanem azért, hogy részben felszítsa bennünk az általános hitet, részben pedig
felszólítson az alapalázat vállalására. Ez tulajdonképpen a két főparancs! Szeresd az Istent és
szeresd az embert!
Az alapalázat és az univerzális hit nemcsak arra a felismerésre juttat el bennünket, hogy az
Isten országa rajtunk fordul (Márk 1,15), de meg is tapasztaltatja velünk azt, hogy az Isten
Országa bennünk van (Lukács 17,21) / (Róma 14;17) / 1. Korintus (4;20)!
Azok, akik az alapalázatot és az univerzális hitet lelki életük fejlődésének alapjául fogadják el,
valamiképpen megjelenítik azt az égi békét a Földön, amelyről az angyalok énekeltek
karácsony éjszakáján a pásztoroknak. Elvben mindenképpen!
Természetesen Jézussal a KARD is megjelent (Máté 10.34)! Igen, mert nem lehet két úrnak
szolgálni (Mt 6.24). Nem arról van szó, hogy nem szabad, hanem arról, hogy nem lehet! Az
alapalázatnak és annak hiányának, az univerzális hitnek és annak hiányának nem lehet
ugyanaz a velejárója, következménye. Az, aki nem döntött az alapalázat és az univerzális hit
mellett, már döntött ezek ellen! Ez jelenti azt, hogy Jézus kardot is jött hozni!
Az égi béke a földön tehát csak azok által a jó szándékú emberek által jelenhet meg, akik az
evangéliumok alapján megismerhető Jézust állítják életük központjába. Ők azok, akik soha
nem fogadnak el semmit Jézusra hivatkozva, amíg az ellentétben áll az evangéliumokban
megtalálható Jézus bármelyik kijelentésével. Az nem fundamentalizmus, ha valaki a józan ész
határán belül úgy értelmezi Jézus szavait, ahogy azok elhangzottak. Itt nem arról van szó
tehát, hogy valaki kiragadhat a nagy egészből egy részt, hanem pontosan arról van szó, hogy
minden jézusi kijelentést a nagy egésszel szinkronban kell érteni ahhoz, hogy jól értse valaki
Jézust. Ennek viszont feltétlen feltétele az, hogy a rendelkezésünkre álló jézusi szavakat a
teljesség igényével kell megvizsgálnunk, mert csak így hivatkozhatunk hitelesen Jézusra. Ez
jelenti azt, hogy Jézus szavait a józan ész határán belül úgy kell értenünk, ahogyan azt Ő
mondotta. Ennek megvalósítása itt nálunk Magyarországon páter Bulányi KERESSÉTEK AZ
ISTEN ORSZÁGÁT (KIO) című hatalmas munkájának áttanulmányozása által minden jó
szándékú embernek rendelkezésére áll. Az az Isten, aki nem személyválogató, de szerepeket
kiosztó, így gondoskodik azokról a jó szándékú gyermekeiről, akik nemcsak elnagyoltan,
hanem valóban el akarják fogadni lelki fejlődésük alapjául az alapalázatot és a Jézus által
számunkra felszítani akart univerzális hitet. Ismétlem: Jézus nem jött új vallást alapítani.
Azért jött, hogy betöltse a törvényt és prófétákat (Máté: 5.17). 'Mert a kereszténység
nemcsak tanítás vagy hitrendszer, hanem maga Krisztus! ( Thomas Merton: A Csend szava
349 old.)'.
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40/4372
Részlet a médium írásából:
Van … két olyan ablak, amelyeket az elbukott szellemi teremtmény, ha akarja, akkor kezelni
tudja saját örök boldogságának megtalálását a megtestesült Ige által, az eredeti bűne
ellenére is. Két olyan tulajdonság, amelyek neve: alapalázat és az általános (univerzális) hit.
De e két ablak kinyitása, nekem úgy tűnik, már születésünk előtt kellett, hogy szándékban
megtörténjen. Tudom, hogy e kijelentésem többeket meghökkent, mert e kijelentés
feltételezi a megszületésünk előtti életet. Jézus szavai alapján és a józan eszem alapján is
valóban feltételezem, elfogadom a születésünk előtti létezésünk valamilyen formáját, módját
Istenben. Nem egészen úgy, amint Pál az Efezusi levél 1. 4-ben gondolja. Nem eleve
elrendelés alapján, hanem saját döntésünk következtében. Ennek kifejtését bárki
megtalálhatja a HANG 39/4243 sorszám alatt.
41/4383
Kétségtelen, hogy azonos célért, azonos gondolkodásúak alá-fölé rendeltségben élve
bizonyos stabilitást élnek át. Az is kétségtelen, hogy egyetlen hivatás van a világon! Isten
mindenkit szeretni tanításra hív! Ennek feltétlen feltétele az a szeretés, amelyet Én, Jézus új
parancsként hagytam rátok (János: 13.34). Ha valaki úgy gondolja, hogy szíve békéjét úgy
találja meg, ha apácarendbe megy, akkor minden bizonnyal talál magának olyan
szerzetesrendet, amelybe be tud tagozódni akkor is, ha Velem, az evangéliumok Jézusával
nem tudja alátámasztani döntését. A Szentlélek adhat bárkinek rendkívüli szerepeket, mint
pl. egy remete szerepe, de ehhez nagyon egyértelmű, tapasztalati istenélmény szükséges.
Végeredményben minden speciális hit ezt az utat vállalja fel.
2. Akik úgy akarnak Engem, Jézust szolgálni, ahogy azt az evangéliumokban írva találod, azok
az univerzális hitet fogadják el, vagyis azt a hitet, amely szerint mindenki hisz abban, hogy ő
ember, és joga van ezt megkövetelni másoktól, s ugyanakkor hinnie kell, hogy a másik is
ember, függetlenül nemétől, korától, vallásától, nemzeti hovatartozásától, erkölcsi
magatartásától. Ez az, ezt Én, Jézus jöttem, hogy felszítsam bennetek. Aki ezt vállalja, annak
vállalnia kell azt az alapalázatot, amely szerint kiáll a meglátott jó mellett, s ugyanakkor
nyitott a felé a jobb felé, amelyet Velem, Jézussal támaszt alá számára valaki.
41/4455
A speciális hitet képviselő egyházakban (minden egyház speciális hitet képvisel!) ugyanaz a
helyzet, mint a világi közéletben! A kettő között esetleg az a különbség, hogy az egyházakban
ezt az Én, a te Jézusod nevével próbálják érvényre juttatni. Tehát az Én, a te Jézusod nevében
tesznek ellenemre!
A te feladatod mindenkor az, hogy Velem foglalkozz az evangéliumaim alapján, és találd meg
azokat az embertársaidat, akik - függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartoznak -, azon
az univerzális hitelen állva igyekszenek Engem, Jézust egyre jobban megismerni, amely
univerzális hitnek a lényege az, hogy mindenkinek csak azt akarjátok, amit magatoknak is
kívántok! Csak akkor fogatsz el Engem, min UTAT, ha ezt teszed!
3. A Fokoláré mozgalom tartalmát most nem fejtem itt ki neked. Bárki szívesen tájékoztat
téged, ha ezzel kapcsolatban egy illetékest megkérdezel. Annyit mondhatok, hogy e
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mozgalomban is csak azok tudnak hitelesen képviselni Engem, akik az univerzális alapján
állnak!
Megáldalak az ALAPALÁZAT és az UNIVERZÁLIS HIT LELKÉVEL!"
41/4505
Kérdező:
1. Ha már be van írva nevem a Mennyben, akkor mi van előző életeimmel?
2. Az összes szülőmmel fogok találkozni?
3. Ha már születésem előtt Jézus mellett döntöttem, akkor már nem dönthetek másképpen?
1. Az ALAPALÁZAT és az UNIVERZÁLIS HIT nélkül senki sem juthat az Atyához! Az van az
ALAPALÁZAT birtokában, aki a felismert jó mellett kiáll, de ugyanakkor nyitott a jobb
irányában. A JOBB pedig csak Én, Jézus lehetek! Nem Pál, nem Mózes! Csak Én! Csak arról
mondható ez el, aki tudja, hogy nem a Biblia a forrás, mivel a Bibliában minden benne van,
meg az ellenkezője is! Szinte minden felekezet a Bibliára hivatkozik, és marjátok egymást! A
FORRÁS a Szentlélek, akinek segítségével a józan ész határán belül igaznak tudjátok elfogadni
az Én, a te Jézusod evangéliumaiban elmondott szavaimat.
Azok, akik nem rangsorolnak a Bibliában, soha nem fognak tisztán látni.! Nem, mert
képtelenné teszik magukat az UNIVERZÁLIS HIT befogadására. Azért teszik képtelenné
magukat az UNIVERZÁLIS HIT befogadására, mert nincsenek az ALAPALÁZAT birtokában.
Azért nincsenek, nem lehetnek ennek birtokában, mert nem vagytok bábuk, s így minden
Istentől jövő sugalmazásba magatokat is beleviszitek. Ezért oly fontos, hogy
evangéliumaimat helyezzétek mindenek elé, és úgy értelmezzétek ahogy mondottam, a
józan ész határán belül!
UNIVERZÁLIS HITE annak van, akik hisz abban, hogy ő ember, és joga van ahhoz, hogy mások
is embernek nézzék őt. Ugyanakkor tudja, hogy ezt mindenki elmondhatja magáról.
Tulajdonképpen az ALAPALÁZAT tartalma az ELSŐ FŐPARANCS. Az UNIVERZÁLIS HIT
tartalma pedig a második FŐPARANCS! Igaz, hogy ezt egyetlen speciális hit - ilyenek a
különböző vallások - sem cáfolja, de a gyakorlatban egyik sem fogadja el. Azért nem fogadja
el egyetlen speciális hit, tehát vallás sem, mert ha elfogadná, akkor megbillenne az alá-fölé
rendeltség, az engedelmeskedtetés alapja! Bizony a gyakorlatban nem fogadják el, nem
fogadhatják el - csak elméletben - azt, hogy ti mindnyájan egymásnak testvérei vagytok!
Minden speciális hitet valló vallás a többi ilyen vallás hibáiból és a Bibliából él úgy, hogy
azonos súlyúnak mondja Pál vagy akármelyik próféta szavait az Én, a te Jézusod szavaival!
Bizony az Általam, Jézus által Földre hozott égi béke csak akkor és ott valósulhat meg, ahol az
egymás szeretését az Én új parancsom megvalósítása által igyekeztek megélni (János: 13.34),
és emellett engeditek, hogy mindenki úgy imádja Istent, ahogy akarja!
Azért írtam e kérdésedre kicsit bővebben, mert a továbbiakban még vissza kell majd utalnom
ezekre. Most konkrét választ adok a feltett kérdésedre:
Minden földi ember minden földi élete lehetőséget kínál arra, hogy a gondolkodás-átalakítás
(Márk: 1;15) által beérjen arra az újjászületésre, amely nélkül nincs üdvösség (János: 3;3)!
2. Az Isten országában mindenki mindenkivel találkozni fog! Két irányból ölel át itt mindenkit
a boldogság. Az egyik Isten színről színre látása, a másik pedig az egymással történő
szeretetteljes találkozásaitok.
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3. Egy rakétát nem elég egyszer kilőni a cél irányában. A kilőtt rakétát pályamódosításokkal
kell segíteni ahhoz, hogy az célba jusson! Az a pozitív döntésed, amelyet már születésed előtt
meghoztál, és amelyet vágykeresztség kinyilvánításának lehet mondani, olyan, mint a rakéta
kilövése. Az ilyen megtérés kétségtelenül egyszeri! Azok, akik nem hozták meg az ilyen
döntésüket - mert ilyenek is vannak -, a Sátán atyától valók, és az ő kedvét keresik (Jn 8.44).
Ezekért nem is könyörögtem (Jn 17.9)!
De amint a rakéta is rászorul pályamódosításra, úgy neked is rendre ügyelned kell arra, hogy
nem tértél-e el az Általam, Jézus által megkívánt iránytól!
Az ősellenségetek két nagyon kívánatos csalival igyekszik akadályozni benneteket
abban, hogy célotokat, tehát Engem, Jézust, mint UTAT megéljetek. Az egyik csali a
különböző speciális vallások. A másik a Biblia! Ezért mondhattam azokra, akik Engem valóban
követni akarnak, hogy nem lehet más sorsuk, mint az Enyém volt a Földön (János: 15;20).
Engem, Jézust nem lehet a prófétáktól elindulva igazán felismerni. Akik ezt megpróbálták,
egy sem jutott el közülük Hozzám! Valójában feláldoztak Engem saját igazuk érdekében! De
Tőlem elindulva fel lehet ismerni, hogy a próféták hol, mikor és mit jövendöltek, írtak Rólam!
Engem csak az evangéliumaimon át lehet helyesen megismerni, ha valaki kéri a Szentlélek
segítségét, és használja a józan eszét!
Bizony igaz, hogy nagyon sok jó szándékú léleknek, akik Mellettem döntöttek
születésük előtt, éppen a 'pályamódosítás' elmulasztása miatt, éppen a Biblia összekuszált
értelmezése miatt, éppen amiatt, hogy különböző speciális vallások hatására engedik
bebeszélni maguknak azt, hogy nem is kell Engem ÚT-ként vállalniuk, újra meg kell
születniük a Földön mindaddig, amíg újjá nem születnek!
Én, Jézus nem vagyok tudathasadásos! Pedig két kijelentésem alapján feltétlenül az
lennék, ha nem lenne reinkarnáció. Egyik kijelentésem: 'A szűk kapun menjetek be! Tágas a
kapu és széles az út, amely a romlásba visz - sokan bemennek rajta. Szűk a kapu és keskeny
az út, amely az életre vezet - kevesen vannak, akik megtalálják. (Mt 7.13-14)' A másik pedig:
'Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a Földről, mindenkit magamhoz vonzok. (Jn 12.32.)' A
kevesen találnak meg és a mindenkit Magamhoz vonzok' ellentétes kijelentéseim az
újraszületés elfogadásával könnyen összeegyeztethetők!
E harmadik kérdésedre tehát tömören ez a válaszom: Ti, akik Mellettem döntötteket,
mindannyian ki vagytok téve annak, hogy jó szándékotok ellenére is a tévedés áldozataivá
váljatok, ha lemondotok az ALAPALÁZATRÓL és az UNIVERZÁLIS HIT elfogadásáról!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉRTELMES HŰSÉG LELKÉVEL!"
42/4517
El kell fogadnod az ALAPALÁZATOT és az UNIVERZÁLIS HITET! Ezek mellett vállalnod kell
lehetőségeidhez képest az Általam, a te Jézusod által felkínált GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁST!
ALAPALÁZAT: Vállalnod kell az általad jónak vélt erkölcsi magatartás megvallását, s
ugyanakkor nyitottnak kell lenned az esetleges jobb irányában. UNIVERZÁLIS HIT: Hinned
kell abban, hogy jogod van embernek tartanod magadat, és tudomásul kell venned, hogy
ehhez joga van a másik embernek is.
42/4534
Két dolgot említenék. Az egyik az, hogy olvasd rendszeresen az evangéliumokat. A másik az,
hogy legyen olyan rendszeres reggeli és esti imád, amelyek az evangéliumok olvasása által
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kapott információk alapján hatással vannak tudatodra. Ha ezt elfogadod, akkor birtokába
kerülsz annak az alapalázatnak és univerzális hitnek, amely alapja a helyes lelki
fejlődésednek!
Ezek a dolgok nem gombnyomásra működnek! HIT nélkül nem mennek a dolgok! El kell
hinned azt, amit szíved megnyugtatására mondok neked!
42/4560
Csak az lehet boldog, aki képességeit, lehetőségeit és vágyait összhangban tudja tartani! Ez a
feladatod! Ha Engem, Jézust az evangéliumok alapján (nem az egész Biblia alapján!)
törekszel meg- és felismerni, akkor birtokába kerülsz az alapalázatnak (a meglátott jó mellett
kiállva nyitott maradsz az Általam, Jézus által alá támasztható jobb irányában), és annak az
univerzális hitnek, vagyis annak a hitnek, amelynek lényege az, hogy te is, mint minden
ember hiszel abban, hogy ember vagy! És kötelességének érzi magára nézve azt, hogy a
másik is ember! Ember akkor is, ha ez a másik ember nem hisz abban gyakorlatilag, hogy ő
ember (részeg, drogos, stb), vagy egyszerűen nem hisz abban, hogy mindenki más szintén
ember. Ez az alapalázat tesz benneteket alkalmassá arra, hogy Én, Jézus, a Lelkem által
újjászüljelek benneteket. Újjászülni senki nem képes önmagát! Erre csak Én, Jézus vagyok
képes Lelkem által! De erre a lehetőséget nektek kell megadnotok Lelkemnek! Nem vagytok
bábul!
42/4562
Az, aki depresszióban szenved, híjával van vagy az alapalázatnak, vagy az univerzális hitnek.
UNIVERZÁLIS HIT = Hinned kell abban, hogy jogod van embernek tartanod magadat, és
tudomásul kell venned, hogy ehhez joga van a másik embernek is.
42/4594
A Szentlélek a kapcsolatok lelke, és nem az elválás lelke. Senkinek semmiféle egyházat nem
kell otthagynia! Mivel szinte minden gyülekezet speciális hitet képvisel, vagyis azt, hogy ő az
egyedüli igazhitű egyház, ezért mondhattam Én, Jézus, hogy nem lehet különb az enyéim
sorsa, mint amilyen az enyém volt. A speciális hitű egyházak nem képesek maradéktalanul
felvállalni azokat, akik az univerzális hitet képviselik. Igaz, hogy ezek hitét tagadni sem
képesek. Én, Jézus az univerzális hitet jöttem hirdetni, és elétek élni. Ennek az univerzális
hitnek a lényege: minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van elvárni másoktól azt,
hogy őt embernek nézzék! Ugyanakkor neki is kötelessége az, hogy mást, akármilyen nemű,
állapotú, vallású, szintén embernek nézze, szeresse, tisztelje. Ez tulajdonképpen a második
főparancs, vagyis a helyes embert szeretés.
Nem létezik üdvözítő gyülekezet! Csak egyéni üdvözülés létezik! Csak az üdvözül, Szentlélek
által csak az születik újjá, aki az alapalázatnak és az univerzális hitnek a birtokában van.,
illetve az, aki nem tehet arról, hogy ezeknek nincs birtokában, de lelke mélyén ezek után
vágyódik! A remeték biztosan ilyenek!
42/4605
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A második főparancs pedig az univerzális hitnek a tartalma. Univerzális hite annak van, aki
hisz abban, hogy ő ember, és joga van ahhoz, hogy őt más is embernek nézze, s ugyanakkor
kötelessége másokat embernek nézni, függetlenül annak a másik embernek nemétől,
korától, vallásától, nemzetiségétől, magatartásától.
Az első főparancs tehát az alapalázatot, a második főparancs pedig az univerzális hitet
jelenti. E kettő megvalósításához szükséges világosságot és erőt az evangéliumok olvasása
(tanulmányozása), és a rendszeres reggeli és esti imádság felvállalása tudja biztosítani.
42/4624
Ha csak egyszer is komolyan befogadtál Engem, Jézust az életedbe, akkor újjászületésed már
meg is történt. Akkor fogadsz be komolyan Engem életedbe, ha vállalod az alapalázat és az
univerzális hit állapotát.
Az vállalja az univerzális hitet, aki nemcsak azt hiszi el, hogy ő ember, s joga van ezt másoktól
is elvárni, hanem azt is, hogy ugyanígy ember a másik is, akit emberként kell tisztelni,
becsülni, szeretni, függetlenül az illető magatartásától.
Az alapalázat az első főparancs, az univerzális hit a második főparancs felvállalását jelenti.
Aki erre IGEN-t mond, az máris újjászületettnek tudhatja magát!
42/4632
Az UNIVERZÁLIS HIT: minden embernek joga van arra, hogy embernek tudja magát, és
kötelessége, hogy embernek tartsa mindazt, aki embernek született. Ez a második főparancs
tartalma!
42/4638
Te sokat törted magadat azért, hogy Nekem, a te Jézusodnak kedvében járj. Ezt Én, a te
Jézusod nagyon értékelem. Legyen legfőbb olvasmányod a négy evangélium! El kell jutnod
oda, hogy a speciális hited elé ?amely önmagában nagyszerű- helyezd azt az univerzális
hitet, amelyet Én, Jézus akarok felszítani bennetek, Ennek az a lényege, hogy speciális
hiteteket ne tartsátok különbnek mások hiténél! Higgyétek el, hogy minden embernek joga
van hinni abban, amit jónak lát. Vagyis abban, ami a szívét megnyugtatja. Hinni abban, hogy
minden embernek az általa felismert Isten legyen imádásának célja, és szeretésének pedig
minden ember: Függetlenül attól, hogy mit hisz, és hogyan érez az a mások ember.
Szó sincs róla, hogy szakíts bárkivel is azért, mert nem azt a speciális hitet képviseli, amit te!
A te speciális hitű egyházadban bárki bárkivel köthet házasságot megfelelő engedélyek
beszerzése után. A zsidó népet Én az Atyával és a Szentlélekkel különös módon
kiválasztottam a Magam számára! E ragaszkodásomat nem szüntette meg bennem az, hogy
Engem ők a pogány hatalommal karöltve keresztre feszítettek. Anyám is zsidó volt,
tanítványaim is azok voltak, és Nekem soha nem jutott eszembe, hogy ne maradjanak azok!
42/4663
Azok számára, akiket tanítványomnak nevezek, a földi élet inkább áldozat, mint élvezet. Ez
nem örömtelenséget, érzelmi sivárságot jelent, hanem azt jelenti, hogy minden szituációban
képesek önmagukat kontrol alatt tartani, vagyis erkölcsileg mindig képesek a meglátott jó
mellett dönteni. Aki elindul Felém az alapalázat és az univerzális hit útján, az nem tud
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elmenni Mellettem. Én ezen az úton vagyok megtalálható, és ha valaki százszor elesik, Én
százszor felsegítem, ha ő úgy dönt, hogy fel akar állni. Az emberi gyengeség nincs ellenemre!
Ellenemre az van, ha valaki gyengeségét erénynek vagy gyarlóságnak akarja kimagyarázni,
hogy jogot formáljon magának a fegyelmezetlen életre. Aki azt gondolja, hogy az Isten
jósága automatikusan tesz benneteket jóvá, az nem ismer Engem, Jézust. Az Isten jósága a
ti erőfeszítéseteken keresztül képes benneteket erkölcsileg formálni, hiszen valódi értéke
annak van, amiért keményen megdolgoztok. Az természetes, hogy az, aki Engem, Jézus
választ, annak az erőm mindig a rendelkezésére áll. Sem a tanítványaimnak, sem az
esszénusoknak nem kínáltam fel másmilyen életet, mint amilyent kétezer évvel ezelőtt
elétek éltem. Tiszta, egyszerű, átlátható, követhető, a szeretet törvényein álló életet éltem
elétek. Ma sincs másként. Aki tanítványom akar lenni, az vegye fel mindennap a keresztjét,
és kövessen Engem.
43/4723
Igaz, hogy Én, Jézus minden egyházban jelen vagyok az Engem képviselőkben, de az is igaz,
hogy Egyházam nem azonos az egyháziakkal! Minden speciális hitet hirdető egyházban a
kormányrúd a sátán kezében van, mert minden speciális hitet hirdető egyház kizárólag
hatalmi struktúrára épül, és csak azokat az igazságokat hirdeti alapigazságként, amelyekkel
alá tudja támasztani hatalmi működését. Valójában nincs is olyan egyház, amelyik ne így
működne. Így is fogalmazhatnék, hogy minden egyház a megtévesztettek egyháza. Ez alól
nem kivétel az általad említett egyház sem!
Minden egyház azt tanítja, hogy a Biblia a forrás, és nem a Szentlélek, ezért egyetlen egyház
sem rangsorol a Bibliában. Ennek következtében egyetlen egyház sem tűri meg a józanul
gondolkozókat, csak az engedelmeseket. Ez a magatartás teszi őket speciális hitet
hirdetőkké.
E képviseletet természetesen csak hatalmi struktúrával tudják fenntartani, tehát hitük alapja
a büntető és jutalmazó isten. És ha egy hivő közülük a józan eszével és Lelkem vezetésével
ráébred arra, hogy az Isten nem kerülhet ellentétbe önmagával, vagyis nem lehet ilyen is,
meg olyan is, akkor az a hivő rövid úton megnézheti magát; máglya, meghurcoltatás,
kiátkozás, eretnekség bélyegzi meg hátralévő rövid földi életét. Mert a speciális hit így
gondolkozik: jobb, ha egy veszik el miattunk, mint hogy mindnyájunknak át kelljen alakítania
a gondolkodását: jobb, ha egy vész el miattunk, mint hogy le kelljen mondanunk a
főméltósági bársonyszékekről! Ezért aztán minden speciális hitű egyház tűzzel-vassal védi
azt, amit igaznak gondol azért, hogy álljon az egyháza, és ha kell, inkább vesszen a
gondolkodó ember!
Kifejtem bővebben! Nem található a Bibliában olyan gondolat, amelynek az ellenkezőjét
szintén a Bibliából ne lehetne kiolvasni. E lehetőség kiválóan alkalmas arra, hogy a különböző
gondolkodású emberek különböző hitigazságokat válogassanak ki maguknak azért, hogy
ehhez híveket gyűjtsenek. Természetesen olyan hitigazságokat és azok magyarázatát,
amelyből számukra egyértelmű, hogy kizárólag ők azok, akik megfogták az Isten lábát, vagyis
ők azok, akik kizárólagosan képviselik az egy és igaz Istent. Ez alól egyetlen egyház sem
kivétel!

