AZ EVANGÉLIUM ALAPELVEI
Az evangéliumok a Szeretet Istenének legfontosabb kinyilatkoztatásai a bűnös ember
átnevelésére és haza vezetésére a mennyei örökségbe. Esszenciális isteni igazságok hordozói,
melyek örök érvényűek. A szeretet lényegét tanítják egyrészt az isteni szeretet sokoldalú
bemutatásán, másrészt a helyes életvitel és a felebaráti szeretet szoros összefüggéseinek
megvilágításán keresztül.
Összefoglalva: a szeretet, az üdvösségre vezetés tankönyve, mely minden társadalmi
réteg számára érthető és világos tudnivalókat tartalmaz.
E hatalmas tanítássorozat nem kíván semmilyen emberi rendszerezést; elveinek rövid
összefoglalójára legfeljebb azért van szükség, hogy könnyebben kiszűrhetőek legyenek azok a
tanok (akár a klasszikus keresztény hitvallásokból), amelyek megosztják a kereszténységet, éppen azért, mert elvi ellentmondásban állnak az evangélium tanításaival.
I. FŐ TÉMAKÖRÖK AZ ELVEK RENDSZEREZÉSÉHEZ
1./ Isten viszonya ez emberhez és a világhoz
· Gondviselés
· Szeretet, türelem
· Megbocsátás
· Haza vezetés
· Kegyelem
· Szabadulás a bűntől
· Nincs büntetés, csak nevelés
2./ Az ember viszonya Istenhez, emberhez, világhoz. Út az üdvösséghez
· „Legyetek tökéletesek, mint a ti Mennyei Atyátok”
· Az emberi tökéletességre vonatkozó jézusi tanok egyszersmind az Atya
tökéletességének fő vonásait is szemléltetik (megbocsátás, ellenség szeretet, a
rossz jóval való viszonzása stb.)
· „ Amilyen mércével mértek…”
· Felebaráti szeretet, megbocsátás
· Helyes életvitel – talentumok
· „Ahol a kincsetek, ott a szívetek”
· Éberség
· A királyi menyegző
3./ A mennyek országa
· Élet a halál után
· A nagyobb szolgálja a kisebbet
· Szőlőmunkások
4./ Jézus: út, igazság, élet
5./ A gonosz
II. KULCSSZAVAK ÉS FOGALMAK
· Isten
· Jézus
· Ember
· Bűn, bűnrendezés
· Örök élet, Isten országa
· Kinyilatkoztatás, Isten nevelő tevékenysége

III. ELVEK, KÖVETKEZTETÉSEK
· Az abszolút isteni hatalom és gondviselés fő pillérei: szeretet, bölcsesség,
igazságosság. (Önmagában már ezen kritériumok alapján is kiszűrhető a legtöbb
tévedés a keresztény hitvallásokban.)
· Isten nem semmisíti meg a bűnöst, hanem haza vezeti. Az üdvösség egyetemes, de
az egyén erőfeszítése nélkül nem nyerhető el. A megrögzött bűnös számára hosszú
és szenvedés teli az út, mely a végcélhoz vezet.
· Isten nem haragvó, nem önkényes személyválogató, hanem szerető gondviselő
Atya.
· Jézus áldozata nem Isten kiengesztelésére való véráldozat, hanem az emberért
meghozott szeretet áldozat, mely hatalmas tanítói küldetésének elkerülhetetlen
velejárója volt. Az Úr jövetelének egyedüli célja a világosság kiárasztása
· Jézus nem Isten, hanem Isten tökéletes gyermeke és hatalmas küldötte.
· Isten nem rendelte el Jézus keresztáldozatát, hanem előre tudott róla, csak úgy,
mint maga Jézus, de szeretetből vállalta kínhalállal végződő tanítói küldetését,
hogy a bűnös embereket a mennyek országába elvezesse.
· Jézus a kereszthalál után nem került passzív alvó állapotba, hanem folytatta
szellemi életét. Ahogy testbe öltözött, ugyanúgy meg is válhatott a testétől.
· A földi életet nem követi passzív porágyban alvás, hanem aktív túlvilági élet
· A földi ember preegzisztens lény, többször testet ölt a fejlődés iskolájában,
különböző feladatokkal és feltételekkel (talentumok). Sorsát, körülményeit nem a
véletlenek játéka, nem az isteni önkény, hanem a fejlődéséhez mért szükségletek
határozzák meg.
· Az üdvösség isteni ajándék, de aktív cselekedetekben megnyilvánuló felebaráti
szeretet, és az isteni törvények (cselekvő) betartása nélkül nem nyerhető el.
· A bűn forrása nem a test, hanem a szív (=szellem)
· Az írástudás és írásmagyarázat kétélű fegyver, melyet az ördög is igen hatékonyan
használ Jézus idejében és a kereszténység történelmében.
· Az evangéliumokban nincs szó eredendő – átöröklött – bűnről, hanem csak az
egyén bűnös természetéről, mellyel fel kell hagynia. A bűnért kizárólag az egyén
felelős!
· Az újszövetség tanításai magasabb prioritásúak az azonos tárgyú ószövetségi
tanoknál. Az emberiség nevelése hosszú folyamat, növekvő világossággal és
növekvő követelményekkel
· Keresztelő János az utolsó próféta, őt követő ihletett írók és látnokok nem
próféták.
· Az isteni kijelentések a Bibliával nem tekinthetők egyszer és mindenkorra
befejezettnek. Isten nem hagyta magára a mai embert megválaszolatlan kérdések
sokaságával.
· A tanítvány nem előbbre való a mesterénél. Így a tanító egyéni stílusából eredő az evangéliumokkal ellenkező tanítások érvénytelenek.
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