
KÖNYV 

 67 

 
 

Mani: Gyöngy-énekek 
 

Válogatás Manicheus szövegekből 
 

L. N. L. Kiadó, Hajdúszoboszló, 2004. 
 
 

Pap Gábor, L. Nagy Lajos  
és Christa Maria Siegert tanulmányával 

 

 
 

A könyv borítója (Internet kép) 
 

Én, Mani, Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából, 
az Igazság atyjáéból, akiből eredek, 
aki él és mindörökkön örökké tart, 
mert Ő mindenek előtt volt és mindenek után lenni fog. 
 

 Mani Gyöngy énekeit Pap Gábor, L. Nagy La-
jos és Christa Maria Siegert egy-egy tanulmánya 
vezeti be. Mani Kr. u. 216-ban született Mardinu-
ban, közel a Tigris folyóhoz, párthus fejedelmi 
családban. Apja zoroasztrianus hagyományokon 
nevelkedett, Mani születésének idején az Elc-
hazaiták nevű zsidó-keresztény keresztelő szekta 
tagja volt. Fia születéséről magasztos látomások 
adtak hírt. Manit négy éves korától egy magasabb 
szent erő tanította a világmindenség törvényeinek 
összefüggésére. E titkos vezetőjét „ataomnak”, 
fénytársnak nevezte. Az akkori világvallások lé-
nyegét feltárva jutott el egy keresztény vallási 
szintézishez. A világosságot, a szeretetet és a min-
denségből való élet szeretetét, harmóniáját hirdet-
te: „...az ember szívében egy fénycsíra van elrejt-
ve, egy szikra az eredeti isteni Világosság bi-
rodalmából, melyet az anyag, a hyle fogságban 
tart. Az ember belsőjében ezért most szakadatlan 
harc folyik a Világosság és a Sötétség között, s 
csupán az emberen múlik, hogy megszerzi és meg-
tartja-e a Világosság a győzelmet, hogy így létre-
jöhessen az állandó kapcsolat a Világossság biro- 

dalma és a benső szikra között.” 
 

Békét hirdettem a béke gyermekeinek. 
Reményt prédikáltam a hallhatatan nemnek. 
Választottam, s megmutattam a fölfelé vezető ösvényt 
azoknak, 
akik képesek az igazság eme ösvényén fölemelkedni. 
 

 Az emberben lakó fénycsíra ha fogékonnyá 
válik a fénybirodalomból jövő energiák iránt és 
képes lesz velük együtt rezegni, akkor fel tudja 
venni az onnan sugárzó erőket: „...mérhetetlenül 
magas rezgésével a Világosság birodalma minden 
alacsonyabb teret áthat... az isteni természetrend 
tehát nem valahol távol a világegyetemben, a csil-
lagokon túl található, hanem mindent magában 
foglal, mindent áthat, és mindenütt jelen van.” A 
fénycsíra hordozója a tudatos megismeréssel, a 
fénykereszttel való kapcsolattal, belekerülhet az 
isteni egység összhangjába. 
 

Buzgólkodjatok és küzdjetek hát, szeretteim, 
hogy tiszta gyöngyökké váljatok, 
s hogy a Világosság halászai 
a mennyekbe vezéreljenek benneteket, 
hogy békét találhassatok  
az örök Életben. 
 

 A manicheusok az ún. Béma-ünnepet a Vi-
lágosság Trónjának Ünnepét tartották. Ez az ün-
nep Mani örökségére a vele összeköttetésben álló 
szellemi Napra emlékeztetett. A trón szimbóluma 
- csak úgy mint a kehelyé - az élő szellem a befo-
gadójaként az örök teremtő szellem és a tiszta 
Manas-lélek elvének egyesülését fejezte ki. A 
Fény-gyülekezete számára Mani a következő ira-
tokat hagyta hátra: Az Élő Evangélium, Az Élet 
Kincse, Pragmetia Mysteria - Az Óriások Írása, 
Levelek, Kephalaia, Himnuszok Könyve. Bár az 
iratok nagy része eltűnt, mégis a töredékeken ke-
resztül vallásának lényege feltárható. 
 

Kerekedj a vágyak fölébe. 
Győzd le az elbizakodottságot és a gőgöt. 
Ne hagyd lankadni Isten iránti szeretetedet. 
A tökéletesség által leszel tökéletessé. 
A türelem által mindent elviselsz. 
A Gnózis által mindent megértesz. 
 

 A manicheizmusban Jézus tisztelete nyilvá-
nul meg, e vallás a kereszténység egyik meghatá-
rozó ága. A kereszténység fejlődése nem ennek az 
irányzatnak a megerősödésével folytatódott, ha-
nem a filoszemita nézet győzedelmeskedett, nem  
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érveivel, hanem azért, mert fizikailag megsem-
misítették a manicheizmus képviselőit. „A manic-
heista kereszténységnek a korai időszakában 
rendkívül jól kiépített szervezete volt. Ezt onnan 
tudjuk, mert az első nagy koncepciós persorozatot 
éppen a manicheisták ellen indították, és hajtot-
ták végre Rómában és környékén, s ennek fenn-
maradtak az aktái. Az eljárások kezdeményezője 
az az I. Leó, római püspök volt - akit mi pápának 
nevezünk, visszavetítve a pápai címet, holott ak-
kor még ilyen nem volt -, akit később szentté 
avattak, és éppen azért, mert a manicheista eret-
nekek ellen irtóhadjáratot indított.” 

 

Jézus a legmagasztosabb Ajándék,  
mely adatik. 
Jézus az Atya szent Virága. 
Jézus minden Világosságok Legmagasztosabbika. 
Jézus a tökéletes Ember a Fényoszlopban. 
Jézus mindenki Föltámadása, 
aki Eklézsiájában 
legyőzi az anyagi testet. 
 

 Mani jelentése az indiai nyelvben: fény-
gyöngy. A fény fiainak alá kell szállniuk a sötét-
ségbe, és az anyagi világgal össze kell kötni ma-
gukat, hogy innen kiindulva megtalálják az ember 
számára a megszabadító utat. A gyöngyszem a 
szívünkben rejlő fénycsíra, isteni vetőmag, mely 
előkészíti az utat az Atyához, a fénybirodalomba 
való visszatérésre. Isten a fény és szeretet, a böl-
csesség, az erő és az élet. 
 

Megszabadultál 
a hús nyomorúságos láncaitól: 
elnyerted a koronát minden ellenséged fölött. 
Krisztus sugárzó Orcája 
most már egészen birtokod. 
Így menj hát, győzelmesen utadon 
a Világosság Városába. 
Örvendj, mert összefűzted magadat a szent 
 angyalokkal. 
Reád nyomták a sugárzó tisztaság pecsétjét. 
Csordultig vagy örömmel, 
megláttad isteni testvéreidet, 
velük a Világosságban örökké élni fogsz. 
 

 Mani egy világvallás alapítója az érdek nél-
küli szeretet vallásának apostola volt. Szent Egy-
házának tanításai ma is hatnak. Előlünk sokáig 
elrejtett versek élő magként ma újra virágba bo-
rulnak. 
 

Eőri Szabó Ferenc 

 

 

Egyiptomi, maya, kelta stb. leletek 
Ausztráliában 

Ismerteti: Hervay Tamás 
 

(Kivonat) 
 

 
Egy órányi autóútra északra Sidney-től, egy ka-
nyar után a vadonban Aluna Joy Yaxk’in olyan 
energiát érzett, mint amikor elveszett Maya temp-
lom környékén járt Dél-Amerikában. Így is nehe-
zen találták meg a bejáratot, egy terembe jutottak, 
két hatméteres (20 láb hosszú) fal volt tele a vé-
setekkel, három tekercs filmet fényképezett el. 
Sok ismerős és ismeretlen jel volt, beleértve teljes 
„cartouche panel”-eket.∗ 
Több, mint három méter (tíz láb) magasra nyúlnak 
a vésetek, több mint 250 különálló ábra van. A 
déli oldalon az időjárás sok ábrát eltüntetett, az 
északi oldalon nagyon élesen látszanak még. Ma-
darak, hórusz-szemek, keresztek, körök, hajók, 
Maya szimbólumok, kelta szimbólumok, és a korai 
héber vésetek (hebrew carvings) borították a fala-
kat. Némelyek nagyon régieknek tűntek, néme-
lyeket később véshettek hozzá. Egy különös véset, 
a körbe zárt kereszt, ami a Csendes óceáni Anya-
föld szimbóluma James Churchward könyveiben. 
Aluna 15 éve hordja a nyakában ezt a szimbó-
lumot. Egy része a jó állapotban lévő véseteknek 
sziklatörmelék alatt volt.  
Itt találták meg Anubiszt is. Ő az alvilág őre, az 
utak megnyitója, és a „kutya csillaghoz” a Szí-
riuszhoz kapcsolódik (associated with he dog star 
Sirius). Az egyiptomiak a Szíriuszt más dimen-
ziókba nyíló kapunak tartották. 
Egy ausztrál kutató és médium, Robin Franklin 
azt a médiumi üzenetet közölte, hogy Anubisz volt 
a hely őrzője, és évezredeken át óvta. Azt mondta, 
hogy az írás a Kám birodalomból való, amit most 
Egyiptomként ismerünk. Ezek Mu, Lemuria túlé-
lői voltak, és csillagokbeliek vezérelték őket. 
Franklin azt írta egy cikkében, hogy Anubisz üze- 
                                                 
∗

 Kartus panel pl. USTU=Őstudás 
USKALGA=erős őstej: Olyan szakrális jelzőbokor, amely 
sokszor előfordul. 
 Az egyiptomi írásban az ovális Kartusba foglalt szöveg 
általában név vagy szent jelző. 
 Ezekből a sztereotípiákból (panel, kartus) áll össze az 
égiekről szóló felirat, melyet kevés, de fontos aktuális szö-
veg egészít ki. (szerk.) 


