KUNDRA ISTVÁN

AZ EZOTÉRIÁTÓL − JÉZUSIG
Magam is, mint az itt levők közül sokan, kerülő utakon jutottam el Jézushoz. Most így utólag, ha
visszanézek életemre, azt kell mondanom: a kíváncsiság indított el. Érdeklődéssel fordultam az
újdonságokhoz. Érdekelni kezdett minden, ami kapcsolatos volt a paratudományokkal. A kilencvenes
évek elején jó magam is elvégeztem az agykontrol tanfolyam több lépcsőfokát, és beleszerettem e
tudományokba. Először én is töltekeztem, és csak utána merészkedtem ki a pályára. Elvégeztem sok
ezoterikus tanfolyamot, és ahogy a tudás lassan növekedett bennem, úgy jött meg a bátorságom:
kiállni az emberek elé, s megmutatni, hogy mit tudok. Gyógyítani szerettem volna őket, segíteni
rajtuk, valami karitatív munkát végezni.
Sok gyógyító tanfolyam elvégzése után került sor rá, hogy a III. kerületben, a Kiskorona utcai
művelődési házban hetenként egyszer 17 és 22 óra között gyógyítani kezdtem. Kezdetben csakra
tisztítással, majd lélekben való megsegítéssel. Evvel egy időben több éven keresztül jártam Jim
Sanders bibliamagyarázataira. Szerettem az Istent! Vásároltam Jim Sanders kazettáit, és nálam a
csapból is az Isten folyt. Írt az Elixír újság is képességeimről, és az újságíró közölte, hogy Jim Sanders
összejövetelén segítek a hittérítőnek. Ezért Sanders eltanácsolt gyülekezetéből. (A segítés részemről
csak annyi volt, hogy ha dőltek az emberek, elkaptam őket.)
Ez az eltávolítás nagyon rosszul esett, fájt nekem. Komolyan imádkoztam, hogy hozzon elém egy
gyülekezetet. Keresni kezdtem és így találtam rá a Szellemi Búvárok Egyesületében Bulányi
Györgyre. Az ő előadásai nagyon megtetszettek, és érdeklődéssel fordultam a Bokor felé. Majdnem
egy időben ugyanitt találkoztam Dombi Ferenccel és a Hang első kötetével. Nagyon megtetszett
nekem mind a két ember, és elkezdtem járni előadásaikra. Csatlakoztam Dombi Ferenc közösségéhez,
amelyben hétről-hétre elemeztük az Új Szövetséget.
Utólag visszanézve, különbséget tudok tenni az ezoterikus és a jézusi tanítás között. Mi ez a
különbség? Az ezoterikus tanítás azt mondja, hogy ha megtanulsz különböző gyógyításmódokat,
amelyekkel segítesz embertársaidnak, akkor jót teszel magadnak és nekik is. Igaz, de ez nem több,
mint ha valaki pék, és kenyeret ad az embereknek. Tanult szakmájában segít az embereknek, és ez a
megélhetése is. Ilyen az orvos is. Jézus azt mondja: Keressétek Isten Országát, s a többit ráadásként
megkapjátok. Mi a különbség a két tanítás között? Ezoterikus tanítás: segíts az embereken, gyógyítsd
meg őket, hogy tovább tudják folytatni az életüket ott, ahol abba hagyták. Az Isten Országának
keresése más. Ez is fáradsággal jár. Ebben nincs különbség. De Isten országa nincs Isten nélkül! Ha
megtaláljuk az Országot, Isten is ránk talál. Kik vannak ebben az országban? Elmondja a nyolc
boldogság: a szegények, szelídek, üldözöttek s a többi, ahogy Jézus Hegyibeszéde tanítja. Ebből is
látható, hogy egy egész életre való feladattal látott el Jézus bennünket és jutalmul adja az örök életet.
Ki kínál fel ennyit nekünk? Senki − bátran mondhatom.
Az ezoterikus tanítást − mint a neve is mutatja − az Értelmező szótár szerint csak a beavatottak
érthetik. Titkos tanítás. S mit tanít ez a titkos tanítás? Sok érdekes dolgot, pl, van aura, lehet ilyet látni;
vannak szellemek, lehet velük beszélgetni; lehet lehívni energiákat a magasból, van távgyógyítás stb.
Viszont nem beszél arról, hogy miként lehet megszerezni az örök életet, s hogy mit kell tennem érte.
Keskeny kapun kell bemenni, mert a széles kapu romlásba visz. Mindezeket a tanításokat meg lehet
találni az Új Szövetségben. Én nem mondom, hogy nincs aura, nincs szellemgyógyászat, de ezek csak
technikák: mint pl. az, hogy miként lehet a bőrt kikészíteni, vagy milyen szerkezettel lehet a magasba
emelkedni stb. Nem tagadom meg a múltamat, mert ez juttatott el Jézushoz. De ki kell jelentenem,
hogy jobbat találtam a korábban tanultaknál, s az újra tettem fel az életemet. Ez a jobb: Jézus és az ő
tanítása.
Biztosan hallottatok az Új hullámról, a New Age-ről, amely azt állítja, hogy bizony Istenek vagyunk
mi is − ahogy a Bibliában is olvassuk. De nem elég a tengerparton szaladgálni, mint egy amerikai
filmben láttam, és a színésznő kiabálta: Isten vagyok, Isten vagyok. Én pedig azt mondom: nekünk
előbb be kell fogadnunk az Istent, hogy megistenülhessünk Istennel. Ma itt vagyok, elolvastam több
száz könyvet az ezotériából, és az Új Hullám-könyvekből is sokat. De a szívem nem nyugodott meg
tőlük. Csak Istennél találtam meg a békémet és nyugalmamat, mert tudom, hogy hazaérkeztem. A
fejlődésem nem állt le, mert Istenben csak gazdagodni lehet. Nagyon sok istenélményem volt. Ilyen a
lélekben ujjá születésem, a lélekkeresztségem.

Észrevetetem Isten gondviselését. Amikor Jim Sandershez jártam, gondban voltam Jézus megváltása
miatt: kereszthalálával lemosott rólam minden bűnt… Amikor ezt hallgattam, belső nyugtalanság
fogott el: éreztem, hogy valami nincs rendben evvel a tanítással. De nem tudtam, hogy mi? Ekkor
történt, hogy eltanácsoltak a gyülekezetükből. Nagyon rosszul esett. Hiányzott a gyülekezet. Keresni
kezdtem és rátaláltam Bulányi Györgyre, s a Bokor kisközösségeire. Ott megértettem az írásokat, s
hogy mit kell Jézus megváltói haláláról gondolnom. Ma már tudom, hogy Jézus az élete példájával
mutatta be számunkra a mi megváltásunkat: nem nélkülünk, hanem velünk; fogja a kezünket és segíti
az életünket. Mert Ő mondja: Aki nem veszi fel a keresztjét, nem méltó hozzám. Nem azt mondta
Jézus, hogy az én kereszthalálom lemos rólatok minden bűnt, hanem jertek utánam, és járjátok az én
utamat, mert én vagyok az Út az Igazság és az Élet.
Vágy volt bennem, hogy nekem is legyen egy Bokor-közösségem. Figyeltem az ott levő embereket,
hogy kivel tudnék közösséget létre hozni. Megkérdeztem őket, hogy hajlandók lennének-e velem egy
Bokor kisközösséget alakítani. Igen volt a válaszuk. Így indult el, és tart immár öt éve. A nevünk:
Gyertyaláng közösség. Ezt közösen találtuk ki. Töltekezni járok Feri bácsi keddi csoportjába. Gyurka
bácsinál az én kérésemre alakult egy közösség, ennek neve: Mag. Ide kb. 3 éve járok, és itt is
összejövünk nyolcan.
Gyógyításaimat csak két évig tudtam csinálni a Kiskorona utcában, mivel eladták az épületet, s így az
utcára kerültünk. Imádkoztam, hogy segítsen az Isten, mert én szeretnék az embereknek segíteni. Így
találtam meg azt a karitatív munkát, melyet most örömmel végzek. Kórházba járok immár négy éve
egy elfekvő osztályra. Innen az emberek legtöbbször csak a temetőbe kerülnek. Kiválasztottam
magamnak öt embert, és azokat hétről-hétre látogattam: vittem egy kis édességet, és mindig egy kis
lelki vigaszt is. Közben kihaltak közülük heten, de felvettem újabbakat. Olyanokat, akiket nem látogat
senki, vagy azért, mert nincs hozzátartozójuk, vagy van, de magukra hagyják őket. Sok örömöm van e
szolgálatban, de itt is használnom kell a józan eszemet; amikor ki akarnak használni, vagy rosszra
akarnának rávenni. Nemet kell tudnom mondani. Külön örülök annak, hogy ezen az úton már vannak
követőim. Ancsa, Gabi, Melinda és még mások. Nagy belső örömről számolnak be nekem. Jó jót
tenni. Megtapasztalják, hogy milyen is az, ha úgy szeretnek, mint az Isten.
Én egy kicsit misztikus is vagyok. Nekem az Isten nagyon sok istenélményt adott. Évekig jártam az
országot és beszéltem a látásról és az Istenről. Ma már csak az Istenről beszélek. Megérkeztem, nála
maradtam, és Ő tölti ki az életemet. Nekem a hétfő, kedd, szerda stb. − mind sabbat; az Isten napja.
Törekszem úgy élni életemet, hogy ha majd vissza fogok nézni rá halálom napján, öröm töltse el a
szívemet. Ami felé törekszel, azt el is éred. Sokat imádkoztam, hogy nekem is legyen egy belső
hangom, amivel meg tudom beszélni felmerülő problémáimat. Hálát adok az Istennek, hogy ezt
megadta. Így nem kell külön pszichológushoz mennem, ha van valamilyen lelki problémám; mert a
megoldás − az Isten.
Persze nem jön rosszul az sem, amit az ember megtanult az évek során. A kórházban segítek az
embereknek kézrátétellel, ha úgy érzem. Vagy használom azt a belső képességemet, amit ajándékba
kaptam… és amihez még hozzátanultam egyet és mást. Így került felszínre az empatikus képesség,
vagy a szívvel való látás, vagy beszélgetés az Istennel, őrzőangyalokkal, vagy a beteg lelkével is, ha
kell.
A Hang-könyvekből tanultam meg, hogy jobb a léleknek segíteni, mert az maradandó változást tud
létrehozni az emberben. A test egyszer meghal, de a lélek örökké él. Gyurka bácsitól tanultam, hogy a
józan eszünket mindig használjuk, és nyugodtan tegyünk az értelmünk mérlegére mindent, még a
Hang köteteket is, vagy a Bibliát is. Ha valamiben nem vagyunk biztosak, vigyük az ügyet közösség
elé, és kérjük ki az ő véleményüket is. Tapasztalatból beszélek: nagyon sok kellemetlenségtől
megkímélhetjük így magunkat. Az Isten Lelke csak közösségben tud igazán segíteni. Ahol kettenhárman a nevemben összejönnek, Én ott vagyok.
Hat éve járok közösségbe és megtapasztaltam, hogy milyen hatalmas ereje van az Istennek, mit lehet
belőle meríteni. Nemcsak a magam esetében, hanem másokkal kapcsolatban is számtalan
megtapasztalásom van, hogy milyen segítőkész az Isten. Észrevettem testvéreimben a Szent Lélek
működését. Az Isten a körülményeinknek is az Istene, ha mi előbb felvállaljuk az Ő ügyét. Nem
hagyja magára báránykáját, ott hagyja inkább a 99-et, és elmegy, és megkeres engem, téged.
Boldog ember vagyok. Az Istenben élek, és Ő énbennem. Visszaszeretem az Istent cselekedeteimmel,
amelyek irgalmasak. Boldoggá tesz az a tudat, hogy Őt képviselhetem a földön. Sajnos, elő szokott
fordulni, hogy szeretetlen vagyok embertársammal, de mindjárt jelez a lelkiismeretemen keresztül az

Isten. Kiestem Istenen kívülre, és az nagyon rossz. Mindent elkövetek, hogy megint egységbe kerüljek
az Istennel. Ennél nagyobb boldogság nem létezik számomra. Szeretem a feleségem, gyermekem is, de
ha belülről érzed, hogy szeret az Isten, az egészen más. Azt szavakkal nem lehet leírni! Ma már tudom
a leckét, ami igen egyszerű: Jónak kell lennem! Ilyen egyszerű. Ne tegyem a másik embernek azt, amit
magamnak nem kívánok.
Az Isten irgalmas − megtudhatjuk ezt Jézustól. Ő mondta: ha éhezőnek enni adsz, ha börtönben levőt
meglátogatsz, ha ruhátlant felöltöztetsz, ezeket nekem teszed. De kik ezek az emberek? Nemcsak a
közvetlen hozzátartozóim. Mert azt mondja, hogy olyanon kell segíteni aki nem apám, anyám,
nővérem, fiam, stb., mert az utóbbiakon segíteni természetes kötelességem. Hiszem, hogy Gyurka
bácsi és Feri bácsi Istennek prófétái. Ti is, én is beiratkoztunk ebbe a prófétai iskolába: tanuljuk és
éljük az Istent. Az életünket tettük erre a meggyőződésünkre, hogy aztán életvitelünkkel igazoljuk is,
amit képviselünk. Nem könnyű ez, olykor Jézusnak sem volt könnyű: vért izzadott a Getszemáni
kertben. De tudta: Istennel minden lehetséges. Óbudaváron, a lelkigyakorlaton fogalmazódott meg
bennem: Istennel együtt minden lehetséges. A gazdag ember sem jut át a tű fokán, de Istennél még ez
is lehetséges. Aki Istenben él, és az Isten is őbenne − annak ez lehetséges.

