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Bokor-porta  

2010. 10.21 

Önismeret 

 

 János: „A helyes Istenismeret a helyes önismeret alapja”. Ezt az állítást 

fogjuk megvizsgálni. 

 Csop. tag.: igen, mert amikor egyszer erről beszéltünk, abban maradtunk, 

hogy ez az állítás azért igaz, mert az Isten a mérték. Na de hát ez így nekem 

magyarázatnak nem elég. 

 Csop. tag: nekem is kevés. 

 Csop. tag: hogy jövök én ahhoz, hogy az Istenhez mérjem magam? Nem 

akarom köpködni magam, de mégis…. 

 

 János: induljunk ki abból, hogy mit jelent az, hogy önismeret? Mi a 

tartalma, mi a háttere ennek a szónak, hogy önismeret? Szükségünk van-e rá, és 

ha igen, akkor mikor és miért van szükség rá. Milyen keretek között van rá 

szükség? Erkölcsi, vagy nem erkölcsi kategória, és általánosságban, vagy 

speciálisan használják-e? Jézus használta-e? 

Induljunk ki abból a kérdésből, hogy a világi ember számára létezik-e az 

önismeret, mint fogalom? 

 Csop. tag: létezik. 

 János: ha létezik, akkor hogyan értelmezi? Mire használja? 

 Csop. tag: önigazolásra. 

 János: a Jézusban való hitet nélkülöző ember, az önismeretet a saját 

igazolására használja, ami gyakorlatilag csak a felszínt érinti. Csak a magatartás 

területén jelenik meg. Ez azért érdekes, mert ez a megközelítés kapcsolatban van 

a pszichológiával. A pszichológiában az önismeret alapkérdés, mert az a beteg, 

aki magatartásában nem tud beleilleszkedni a társadalomba, tehát a társadalmon 

kívül helyezi magát. Ez azt jelenti, hogy azokkal a magatartásformákkal, 

amelyekkel a beilleszkedni nem tudó ember rendelkezik, azzal a társadalom nem 

tud mit kezdeni. De ez csak a felszín. 

 Ebből a megközelítésből az önismeret nem hordoz más tartalmat, mint 

azt,hogy az egyén a magatartásában miképp viszonyul önmagához, és a 

környezetéhez. Ahhoz viszont, hogy ismerjem magamat szükséges, hogy 

ismerjem a másikat is. Ahhoz pedig, hogy azt mondhassam, hogy ismerem a 

másikat, ahhoz az kell, hogy én, magamat is ismerjem.  

 Feltételezhetjük-e azt, hogy a Jézust nem ismerő ember ismeri önmagát? 

Ismerheti-e önmagát? 

Testvérek! Bizony nem ismeri, és nem is ismerheti, mert soha sem tudja, 

hogy egy nem várt helyzetre miképp reagál. Az önismeret általában abból 

táplálkozik, ami már megtörtént, ezért úgy gondolja, hogy ha az még egyszer 

megtörténik, akkor ugyanúgy fog reagálni arra.  

 Mindenki el tudja képzelni, hogy ha 1 millió forintot nyer, akkor hogyan 

fog erre reagálni. Mégsem fog egyformán reagálni, ha kétszer egymás után nyer 

1 millió Ft-ot.  
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 Csop. tagok: lehetetlen… 

 János: az ember a fantáziájában dolgozik, és amikor nyert, akkor újból 

szeretne nyerni. De amikor megtörténik a nem várt eset, bizony másképp reagál 

rá. 

 Ez azt igazolja, hogy az önismeret a felszínen egy olyan folyamatosan 

változó látásmód, ami függ az eseményektől, az emberektől, a hangulattól, a 

lelkiismeret munkájától stb. Ezért az ember úgy gondolja, hogy ismeri önmagát, 

de ez nem igaz, és amikor a váratlan események már kezelhetetlennek 

bizonyulnak, akkor szinte ösztönösen fordul az Istenhez. Valójában teljesen 

természetes módon találkozik az ember az önismeret gondolatával. 

 

Ezek után nézzük meg, hogy Jézus értékrendjében mit takar az önismeret? 

Erkölcsi kategória-e? De ezt megelőzően nézzük meg, hogy a világi ember 

számára erkölcsi kategória- e? 

 Csop. tagok: nem. 

 János: nem, mert az önismeret sajátos értelmezésében, nem válik jobbá 

vagy rosszabbá.  

Térjünk vissza Jézus tanításának értelmezésére; amelyben az első 

megállapításunk az volt, hogy az önismeret erkölcsi kategória. 

Az erkölcsi kategória vonatkozásában, mit jelent az, hogy önismeret? 

Szükséges-e az önismeret. Nélkülözhető- e? Önmagammal kapcsolatban, mire 

jöhetek rá legelőször? 

 Csop. tag: arra, hogy én nem vagyok olyan jó, mint amilyennek gondolom 

magamat. 

 János: nézzük meg, hogy a megtérés mivel jár? A bűnbánattal. A 

bűnbánatnak mi a háttere? Az, hogy rájövök arra, hogy nem vagyok olyan, mint 

amilyennek eddig gondoltam magamat. Ezért kell bűnbánatot tartani. Bemerítő 

János ezért hívja Izraelt bűnbánatra, amivel azt tudatja, hogy nem vagytok olyan 

jók, mint amilyennek gondoljátok magatokat! 

 Visszatérve az önismeret tartalmához, ahhoz, hogy az ember a Jézust 

befogadásban elinduljon, látnia kell azt, hogy milyen. Ezzel kapcsolatban 

tisztáznia kell azt, hogy ki is vagyok én, mert ez az önismeret második kérdése. 

Az első kérdés arra vonatkozott, hogy bűnös vagyok, vagy nem vagyok bűnös. 

A második az, hogy meg kell látnom, ki vagyok én?  

Ezzel kezdtük a mai összejövetelünket, amikor arról beszéltünk, hogy egy 

hétköznapi ember azt gondolja magáról, hogy ő egy test, aki nem akárki. És ez 

az, amit különösen meg tudja lovagolni az ördög, hiszen mindenki arra 

törekszik, hogy valamiféleképpen ’valaki’ legyen. Hogy ez hányféleképpen 

történik? Egyik nap haza felé mentem a HÉV-en. Egy fiatal 16-17 éves srác is 

felszállt, akinek a 15 centis hajának minden szála az égnek volt felzselézve.  

 Ezzel akarta felhívni a figyelmet önmagára, hogy én nem olyan vagyok, 

mint te, én nem vagyok akárki, én valaki vagyok! Van, aki a tetoválásaival, van, 

aki az életmódjával mutatja, hogy én más vagyok, mint a többi! Azt, hogy én 

’valaki’ vagyok!  

 Csop. tag: a szeretethiány miatt van. 
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 János: nem egészen. Ők egy üres felszínen mozognak, ami nem vezet 

sehová. Ez nem szeretethiány. Ők azt sem tudják, mi az, hogy szeretet. Ezt az 

égnek álló hajú fiút szerethetik nagyon, és megélheti, hogy őt nagyon szeretik. 

Nem azért állította égnek a haját, mert szeretethiánya lenne. Ezzel a külsőséggel 

azt közli, hogy én nem vagyok olyan mint mások.  

 

Nézzük meg, mit válaszol egy jézusi tanítvány arra, hogy ki vagyok én?  

 Csop. tagok: azt, hogy Isten teremtménye, - Jézus tanítványa – azt,hogy ő 

egy szellemi lény 

 János: Nagyjából mindent elmondtatok arról, hogy mi mit válaszolunk, a 

ki vagyok én kérdésre.  

 Arra, hogy ki vagyok én, minek a tükrében jöhetek rá? Nyilvánvaló, hogy 

a Jézust tanulás következtében. Arra csak Jézus tud rávilágítani, hogy ki vagyok 

én.  

 Ha nem ismernéd Jézust, és azt állítaná valaki, hogy te az Isten gyermeke 

vagy, elhinnéd-e?  

 Csop. tag: nem. 

 János: ha azt állítaná valaki, hogy te egy szellemi lény vagy, elhinnéd-e? 

 Csop. tagok: nem.  

 János: mi kell ahhoz, hogy ezt elhiggyem? 

 Csop. tag: az, hogy tudjam, tényleg az vagyok. 

 János: honnan? 

 Csop. tag: megtanultam itt. 

 János: miből? Miért hiszem el azt, hogy én az Isten gyermeke vagyok?  

Nyilván azért hiszem el, - mert nem magamból szültem meg ezt a gondolatot – 

mert az, akitől ezt tanulom, az hiteles a számomra. Mitől lesz valaki hiteles?  

 Csop. tag: attól, hogy rá merjük tenni az életünket. 

 János: miért merem rátenni az életemet? Azért mert ismerem. Hát, ha nem 

ismerném, akkor elhinném neki azt, amit mond? Csak azért, mert ő mondja? 

Miért nem hiszitek el azt, amit Buddha mond, vagy Krisna? 

 Csop. tag: amikor a Feri bácsival személyesen beszéltem, amit a Feri 

bácsi mondott, azt olyan hitelesen mondta, hogy az bennem felébresztette azt, 

hogy: na, ebben tényleg van valami. 

 János: ez a fajta megismerés önmagában nem létezik a számunkra. 

Minden ember akkor ismer rá az Istenre, ha az benne van. Ő az, akiről azt 

mondjuk, hogy ’odaát már megtért’.  

 Testvérek! Valójában sem ebben a közösségben, sem máshol, igazából 

semmi olyan újat nem hallunk, ami valamiképp ne lenne már bennünk. Csak 

annyi történik, hogy ami bennünk már megvan, – hiszen amikor az Isten 

megteremtett bennünket, belénk helyezte a világ minden valóságát – az 

megnyilvánul. 

 Csop. tag: azért mondja Jézus, hogy ’akinek füle van a hallásra’, az a 

tanítását hallja meg? 

 János: Igen! Mert füle mindenkinek van, de nem a hallásra! De mi teszi őt 

hallóvá? Az, hogy odaát megtért, és az Ige megértésére kész füllel jön le, ami itt 
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a Földön előbb, utóbb meg is valósul. De mindaz, amit így készségként magával 

hozott, az önmagától nem tud a felszínre kerülni. Képtelen. Valamilyen 

formában kívülről kell találkoznia vele, hogy ráismerjen: igen, ez az! Ez az 

enyém! Ez én vagyok! Egyedül ez nem megy. Ezért van szükségünk egymásra. 

 Csop, tag: az a helyzet, hogy azért bonyolultabb a dolog, mert van, aki 

ráismer, és van, aki nem. 

 János: nyilván a felismerés és a megismerés szintje – mivel nem vagyunk 

egyformák – attól függ, hogy ki, milyen lelkülettel jön le a Földre, ki hol tart. 

Ennek megfelelően ismer rá mindarra, amit magával hozott vagy nem. Ez az 

illető fejlődésének a kérdése. Közben mi meg ezt a forrást, ezt a valóságot 

szabályosan körbe betonoztuk. 

 Azzal, hogy odaát megtértünk, elfogadtuk Jézust Urunknak és 

Istenünknek, azzal ezt a betont lebontottuk. De csak annyira, amennyire a mi 

lelkünk a mi nyitottságunk fogékonnyá tesz bennünket Jézus Igéjére, mert ez 

egy folyamat. (A betonozás is egy folyamat.) 

 Csop. tag: Ugye, mi itt rendszeresen imádkozunk, hogy az Isten lelke 

segítsen bennünket, hogy megértsük, és be tudjuk fogadni azt, amivel aznap 

gazdagítani akar bennünket, tanítani akar bennünket Jézus. Amikor ezt a kérést 

megfogalmazzuk, akkor az is benne van, hogy az Ő segítségével még többet 

meg tudunk érteni.  

  

 János: Testvérek, rendkívül sokfajta gátja van a megértésnek. Bizony nem 

olyan egyszerű ez, mivel minden ember rendelkezik egyfajta személyiséggel, és 

azt annak megfelelően építi fel, amilyen a látásmódja, Ezt a személyiséget 

valamiképp hozza is magával, meg nem is. A lényeget magával hozza, a többit 

meg összeszedi. Nem véletlenül választ magának olyan szülőket, amilyeneket. A 

körülményei nem véletlenül olyanok, amilyenek, mert valamit ki akar hozni 

belőle. Nem véletlenül szoktuk megfogalmazni azt, hogy minden ember 

nyitottságának csak saját maga az akadálya. Minden ember látásmódja 

fejlődésének, csak saját maga az akadálya. De amikor azt mondjuk, hogy saját 

maga, akkor azt értjük, hogy a saját személyisége.  

Az-az önmagam, akivel azonosítom magam. Minden ember valamilyen 

szinten, tudatosan-tudatatlanul, foggal-körömmel ragaszkodik ahhoz a képhez, 

amit magáról gondol. Ha viszont nem így tenne, akkor elvesztené az én-tudatát.  

Mit jelent az, hogy az örök értékek meghallását és megértését, az ember 

saját személyisége akadályozza meg? 

 Csop. tag: Különböző talentumokkal jöttünk le a Földre, de ezt az ember 

képes saját magában fejleszteni.  

 János: Hát persze. Nem mindegy, hogy mire, illetve kire vagyok nyitott. 

Erről mondja Jézus azt, hogy ’aki elveszti az életét, megnyeri azt’. Aki képes 

elveszíteni azt a személyiség-képet, amit magáról alkotott, annak tud az Isten 

egy új személyiséget, egy új életet adni, egy új emberré teremteni. Amikor azt 

mondja neked valaki, hogy te már nem olyan vagy, mint régen, mert nem úgy 

gondolkodsz, akkor te már egy teljesen új teremtmény vagy.  
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 Az a sportoló, aki háromszoros olimpiai bajnok lett, kialakít egy képet 

magáról, és egy életen át fenn akarja tartani magáról azt, hogy olimpiai bajnok 

vagyok,akkor is ha törik - szakad.” 

 Itt arról van szó, hogy az ember miképp tartja fenn az önmagáról alkotott 

képet,és azt hogyan generálja folyamatosan. Testvérek! Valójában minden 

ember kialakít magáról egy képet, és ahhoz akarja, önmagát igazítani,  

  Egy nagyon hétköznapi példát mondok: pl. miért festi a haját pipacs-

pirosra egy nő? Azért mert elégedetlen azzal a képpel, amely a tükörből 

visszanéz rá. Mivel elégedetlen; meg akarja valósítani azt a képet, amit 

önmagáról alkot.  

 Csop. tag: azt, ami csak külsőség, és erkölcsi tartalma nincs. 

 János: így van!  

 Vajon amikor a Soros mondjuk egymillió Ft-ot ad a vörösiszap 

károsultjainak, akkor azt miért adja?  

 Csop. tag: azért mert van neki. 

 János: és miért mondja Jézus erre a Hang tanításában azt, hogy a szeretet 

körén kívüliek bármit tesznek, semmi sem válik a javukra?  

 Azért mert ő a saját szemében el akarja könyvelni magáról azt, hogy jó 

ember vagyok mert jó ügyeket támogatok. Ezt a képet természetesen fenn akarja 

tartani önmagáról, ezért ha megint lesz egy katasztrófa, akkor megint adni fog, 

mert, amíg csak teheti generálni akarja azt.  

 Robi: azért adja, mert segíteni akar. A Feri bácsi ezért válaszolta arra a 

kérdésemre, hogy akkor pénzzel nem is lehet egy másik emberen segíteni azt, 

hogy lényegileg nem. A Soros György azt éli meg, hogy segíteni egyszerű. Ha 

ezt kisarkítom, akkor azt mondja, hogy ha elvitte a víz a házát, vegyen egy 

másikat. 

 János: ebben az a lényeg, hogy a világi embert a körülményei határozzák 

meg. 

 Robi: Feri bácsi meg azt tanította, hogy nem az a szegény, akinek az árvíz 

elvitte a házát. Föl is hördültek, akik hallgatták, vagy negyvenen. 

 János: pontosan ezért, mert a Feri bácsit hallgatókat már nem a 

körülményei kell, hogy meghatározzák. És ez bizony erkölcsi tartalom. 

 Vajon egy keresztény hívő miért jár templomba? 

 Robi: vigyázzunk azzal, hogy mindig világi emberekről beszélünk, mert 

hatmilliárd emberből, majd hatmilliárd világi ember. És attól, hogy valaki 

templomba jár, még lehet világi ember.  

 Csop. tag: hívő ember is lehet világi. Kérdés az, hogy miben hisz? Mert 

mindenki hisz valamiben.  

 János: amikor valaki azzal azonosul, hogy ő egy templomba járó ember, 

vagyis ezt a képet alakítja ki magáról, akkor ehhez, foggal-körömmel fog 

ragaszkodni. Mint az a nagymama, aki szeretetlen volt a családjával, de a 

templomból soha nem maradt el. Neki ez volt a képe sajátmagáról, és ezt meg is 

akarta tartani. Eközben pont a sajátmagáról alkotott képe volt az akadálya 

annak, hogy erkölcsileg fejlődjön, és nyitott legyen a jobb felé! Igen, mert aki 

elveszti életét, aki képes feladni a sajátmagáról alkotott képet, az megnyeri azt! 
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 Robi: a HANG több helyen említi, hogy nem megkereszteltté kell válni, 

hanem kereszténnyé. Tehát arról van szó, hogy mi véletlenül se keverjük össze 

Jézus tanítását azzal a Jézussal, akit az egyházak tanítanak. A HANG azt tanítja, 

hogy Jézus üdvözít, és nem az egyházak. Tehát, nagyon vigyázzunk azzal, hogy 

ki a hívő, meg ki a nem hívő, mert vegyük tudomásul, hogy a világi ember az 

világi ember, és abból van a legtöbb. A világi emberek nem Jézus 

gondolkodásával azonosítják a sajátjukat. Amikor egy fiatalt megkérdezel, akkor 

az derül ki, hogy ő azzal a képpel azonosítja magát, amit a TV-ből lát. Az ő 

igényeit a reklámok világa irányítja, és nem Jézus vezeti az ő igényeit. Szó nincs 

róla. Ha bementek egy iskolába, azt tapasztaljátok, hogy szó nincs Jézusról. 

Maximum hittanóráról van szó. Az, meg nem Jézus tanítását tükrözi.  

 Csop. tag: azért csak jobb lenne, ha hittanórára menne a gyerek, meg a 

templomba. 

 Robi: bódulni a hittan órán is lehet. Feri bácsi is azt mondta, hogy még 

mindig jobb, hogy a templomba megy, mint ha a kocsmába menne. Igaz a 

templomban is lehet bódulni, tette hozzá. Tehát vegyük tudomásul, hogy ez a 

jézusi tanítás nagyon komoly dolog. Bizony a krampusz kétezer éve azon 

dolgozik, hogy csak ki ne derüljön, hogy Jézusnak van egy tanítása. Viszont 

Jézussal csak a tanításán keresztül tudunk azonosulni. Akkor, ha megismerjük 

Őt. Ha nem ismerjük, nem tudunk azonosulni Vele. Én ezért nem hiszek abban, 

hogy a vallásos emberek azzal a Jézussal azonosulnak, aki azonos a tanításával.  

 János: annyira nem, hogy amint tudjuk, az inkvizítorok is jártak 

templomba. 

 Csop tag: én most nem az inkvizítorokat védem. 

 János: rendben, de még mindig kérdés, hogy inkább a templomba menjen, 

mint máshova. 

 Csop. tag: nem az a kérdés!  

 János: pedig az inkvizítor is templomba járt. 

 Csop. tag: az szélsőséges eset volt. 

 János: kb egymillió ember halt bele ebbe a szélsőséges esetbe. Abba a 

szélsőséges esetbe, amit az inkvizíción túl Luther, vagy Kálvin és a katolikus 

egyház művelt. Nem is tudom, hogy mit mondanék, ha most hirtelen össze 

kellene számolni, hogy hány ember halt meg a vallásháborúkban, miközben 

mind templomba járt. És nem okozott nekik problémát az, hogy a templomba 

bemenekült asszonyokra, gyerekekre gyújtsák rá a templomot. Mert kálvinista, 

vagy lutheránus, vagy katolikus volt. 

 Egyáltalán nem hiszem azt, hogy ha valaki templomba jár, akkor ez 

lelkületileg nem kell, hogy hasson rá. 

 Csop. tag: az a baj, hogy ha nem megy templomba, akkor tuti, hogy nem 

változik meg. Ott legalább hall valamit.  

 János: pedig ezek is kellett, hogy halljanak valamit. 

 Csop. tag: nincs statisztika arról, hogy mennyi volt az inkvizítor, és az a 

sok jó szándékú ember, aki elment a templomba, hitt valamilyen Istenben és 

igyekezett jónak lenni.  
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 János: de azt ki lehet számolni, hogy hány hívő ember volt, aki halomra 

gyilkolta a másvallásút. Mi több még a saját vallásához tartozót is. 

 Csop. tag: az nem úgy volt, abban az időben el kellett menni a háborúba. 

 János: Miért, a kálvinisták, a lutheránusok, a katolikusok nem hívő 

emberek voltak, amikor kínozták, gyilkolták egymást? Ez nem egy elszigetelt 

jelenség.  

 Robi: nem tudom, miért nem tudod elfogadni azt, hogy azok az emberek, 

akik templomba járnak, azok nem Istenben fejlődnek, hanem egy 

bálványimádásban élnek. Jézust csak a tanításán keresztül lehet megismerni. Ha 

bemész a templomba, és elmondod ezt, akkor tudod jól, hogy mit kapsz.  

 Csop, tag: én csak azt tudom mondani, hogy a plázában tuti biztos nem 

fog jót tanulni. 

 Robi: bódulni mindenütt lehet, testvérek. 

 János: én csak azt tudom mondani, hogy a plázában még mindig nagyobb 

a lehetősége arra, hogy a valóságos Istent megismerje, mint a hívő embernek. 

 Csop, tag: a plázában? 

 János: igen. Svedenborg a „Menny és pokol” c. könyvében is ezt mondja. 

 Csop. tag: de te Szabó János vagy. 

 János: igen, de én Svedenborg-tól azt olvastam, és elfogadtam, hogy az 

ateistákkal könnyebb az angyalok dolga, mint a hívőkkel. Ugyanis az 

elragadtatásában ezt tanították neki. Ezt a könyvet más is olvasta, de nem akar rá 

emlékezni.  

 

 János: de menjünk tovább az önismeret témájával. Az ember és az Isten 

közé mindig az ember saját személyisége áll. Abban a vonatkozásban, hogy ki 

vagyok én nélkülözhetetlen az önismeret, de azt a képet, (amiről önmagamra 

ismerek), csak akkor tudom elfogadni, ha ismerem az Istent. Megismerni meg 

csak akkor tudom az Istent, ha foglalkozom Vele. Ha bennem Jézus nem tudja 

igazolni magát, tehát nem a szívemből visszhangoznak a tanításai, és nem 

válnak bennem igazsággá, akkor mindaz, amit önismeretből felismertem 

magammal kapcsolatban, az hiteltelenné válik.  

Ha nem ismerném Jézus tanítását, amelyben hitem szerint a valóságot 

fogalmazta meg, akkor nem hinném el azt, amit a HANG-által önmagamról 

felfedeztem.  

 Például azt közli rólam, hogy „azért vagy itt a Földön, mert annyi sok 

rosszat tettél, hogy adósságtörlesztésre jöttél. Ez az információ az önismeret 

területére vonatkozik-e? 

 Csop. tag: ez hit kérdése. 

 János: azt, hogy te adósságtörlesztésre vagy itt a Földön, a HANG tanítása 

nélkül tudtad-e? 

 Csop. tag: nem. 

 János: akkor most azzal, hogy te ezt elhitted, gazdagodtál-e az 

önismeretben? 

 Csop. tag: igen. 
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 János: akkor bizony ez önismeret. Igen, mert az önismeret területe az, 

hogy adós vagyok. Miben vagyok adós? Abban a szeretetben, amit Jézus 

mutatott be nekünk. Abban adós vagyok. Máris tisztábban látom magamat, mert 

hittem Jézusnak. De csak azért hittem el, mert Jézust már ismerem. És hiszek 

neki. Azért hiszek neki, mert ismerem. Minél jobban ismerem, annál jobban 

hiszek neki, és fordítva. De e nélkül nem hinném el azt, amit mond. És ez a 

lényeg. 

 Nem az a lényeg, testvérek, hogy türelmes vagyok, vagy nem. Az a 

lényeg, amit Jézus tanít arról, hogy ki vagyok, és miért vagyok itt a Földön. 

 Ez az önismeret alapja. Ugyanis az, hogy türelmes vagyok, az már 

tulajdonság. De testvérek, türelmetlen emberek is üdvözülhetnek Igaz ez? 

 Csop. tag: nehezen. 

 János: pedig azt állítom, hogy a türelem nem erény. 

 Robi: nagyon vigyázzunk a Lélek gyümölcseivel, testvérek. Még egyszer 

mondjuk el, hogy a Lélek gyümölcseit nem Jézus nevezte meg, hanem Pál. Ha 

végignézzük a Lélek gyümölcseit Pál-nál, akkor azt látjuk, hogy a türelem a 

szeretet gyümölcse. Na most, ha a gyerek 22-szer felhúzott már, és elüvöltöd 

magad, mert türelmetlen lettél, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy szeretetlen 

vagy. Ez csak annyit jelent, hogy fölnyomta a cukrodat. A gyerek képes erre. Én 

is voltam gyerek, tudom ezt jól.  

 János: amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy „meddig 

hordozlak benneteket?” – akkor türelmetlen volt-e? 

 Csop. tag: igen. 

 János: márpedig Ő teljességében hordozza az ’úgynevezett’ 

tulajdonságait. Azt nem egyszer mondta, hogy mikor lesz már hitetek? Akkor 

türelmes volt? 

 Testvérek, ezek olyan tulajdonságok, amelyek az ember létével járnak 

együtt.  

 Minden ember hordozza a teremtésével megtapasztalható valóságot. 

Mindig az a kérdés, hogy ez mennyire tud a felszínre kerülni; mert ez az illető 

lelki állapotának a függvénye.  

 Ezért aztán nem mindegy, hogy a hiszékenység, vagy a hit kerül előtérbe. 

Egészen addig, amíg a hit előtérbe nem kerül, addig óhatatlanul a hiszékenység 

dolgozik az emberben, ami karöltve jelenik meg a fantáziálással.  

Az Isten a valóságnak azt a magját ültette belénk, hogy ’te az Én 

gyermekem vagy’. Nem másé. Te az Enyém vagy. Te Énhozzám mérd 

magadat”. Ha valaki nem hisz Jézusban, nem hisz az Istenben, akkor csak a 

másik emberhez mérheti magát. Viszont a másik ember is embertelen. Ennek 

alapján egy embertelen emberhez méri magát.  

A történelemben mindvégig erről szóltak a példaképek. Erről szólt a világ 

értékrendje. Pl. példakép volt a Marx, a Lenin, a partizán, a szocialista munka 

hőse. Az ember (akármilyen ’nagy’ volt) emberhez mérte magát. Mindenki, aki 

a szíve mélyébe néz, az előbb-utóbb szembesül azzal a kérdéssel, hogy 

emberhez akarom-e mérni magam, vagy pedig ahhoz, akihez méltónak tartom 

magamat. 
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 Csop. tag: akkor az lenne a végső következtetés, hogy én az Istenhez 

mérjem magam? De akarjam-e magam mérni? 

 János: Hogyne. Azok az emberek, akik nem hisznek az Istenben, és nem 

hisznek a több életben, úgy gondolják, hogy csak halál van, és semmi más. 

Valamiképp az önáltató hazugságnak, a hiszékenységnek abban a stádiumában 

élnek, amikor nem tudnak válaszolni, és nem is akarnak válaszolni arra a 

kérdésre, hogy benned honnan van a szeretet? Honnan van az, hogy 

gondolkodni tudsz, hogy értékrended van, hogy ítéletet tudsz mondani? Dönteni 

tudsz? Honnan a szellemi tevékenység, és annak minden gyümölcse? 

 Csop. tag: belém lett teremtve. 

 János: ezt te meg tudod válaszolni, de ő nem. Ő nem tud mást válaszolni, 

mint azt, hogy ezt az anyagvilág alakította ki magából. Állít valamit, de maga 

sem hiszi. Honnan van hát a szeretet? Az áldozatkészség? Tehát, mindaz a 

szellemi tevékenység, amely a sajátja az embernek? De ha mindez van, akkor 

most mihez méred magad? Az anyagvilághoz mérjük magunkat? 

 Csop. tag: én mérném magam az Istenhez, ha nem volna bennem még 

mindig az, hogy: ugyan már, hogy jövök én ahhoz, hogy az Istenhez mérjem 

magam? Ez az érzés bennem van, és ezt Ő teremtette belém. 

 János: még mindig az önismeret témájánál tartunk, amelyben arra a 

kérdésre, hogy ki vagyok én, azt válaszolja Jézus, hogy a gyermekem vagy. 

Tudomásul kell vennem, hogy az én édes jó atyám a Jó Isten. Jézus nem 

véletlenül használja, még a saját korában is megbotránkoztató kifejezést, hogy 

„Abba”. 

Valójában az evangéliumokban is úgy kellene, hogy szerepeljen ez a 

megszólítás mindenütt, hogy „Abba”. Ahogy a gyermek szólítja ma is az 

édesapját Izraelben. A mi valóságos édesapánk nem más, mint a Jóisten. De ezt 

csak akkor tudjuk elhinni, ha azt is tudjuk, hogy mi mindannyian a szellemi 

teremtményei vagyunk.  

 Egy édesapától, normális esetben távol van-e a gyermeke? 

 Csop. tag: nem. 

 János:viszont az a gyermek, aki nem tudja, hogy ki az édesapja, annak az 

távol van tőle, De amikor megtudja, akkor lelkileg közel kerül hozzá? 

 Csop. tag: igen. 

 János: akkor higgyük el, vegyük tudomásul, hogy a Jó Isten a mi édes 

apánk!  

 Csop. tag: Ezt még soha senki nem mondta így nekem.  

 János: igen, mert azt az Istent, akit meg akarok megismerni, az emberi 

kultúrákban elérhetetlen messze helyezték az embertől. Mi több, az Isten és a 

hívők közé helyezték a papokat, de a HANG arra tanít bennünket, hogy amikor 

párbeszéd-imában megszólal bennünk a lelkiismeret, akkor az Atyánk szól.  

 Jézus a HANG válaszaiban azt írja: Drága Gyermekem! – és ez így is van! 

Ő csak tudja! Azért írja! 

 Robi: a HANG lépten-nyomon találkozunk ezzel. Szinte kiszúrja az 

ember szemét. Miért? Azért, hogy felismerjük, nekünk az Isten a Atyánk. 
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 János: én azért kötöttem ki a Hang tanításánál, mert végre elhittem, hogy 

nem az anyagvilág terméke vagyok. Amíg ezt nem hittem el, addig mindvégig 

egy kereső ember maradtam, és amikor tisztázódott bennem, hogy én az Isten 

gyermeke vagyok, akkor azt éltem meg, hogy hazaérkeztem. Ezáltal értettem 

meg, hogy ki vagyok, és mi vagyok. Azt is megértettem, hogy milyen vagyok. 

De csak abban a látásmódban, amelyben elhittem, hogy van Isten és ez az Isten 

nem más, mint az, aki az evangéliumokban található. Ebben a tanításban aztán 

egy addig elképzelhetetlen rend bontakozott ki a számomra. Nem is olyan rég 

meséltem, hogy a fantasztikus regények mindig megmozgatták a fantáziámat. A 

világmindenség, a különböző bolygókon levő lények, űrutazások, más világok, 

más gondolkodások, ezek mindig izgattak engem. Már tizenéves koromban 

Stanislav Lem-et olvastam, de lám rájöttem, hogy nem a fantasztikus 

könyvekben, hanem Jézusban van a valóság! Ez az a valóság, ami 

összehasonlíthatatlanul több, mint amit eddig a fantáziámban valaha is 

elképzeltem! És ez valóság! És ez folyamatosan több meglepetést tartogat, mint 

amit az ember valaha is képes kitalálni!  

 Végre elhittem azt, hogy mindaz a szellemi tevékenység, ami az embert 

jellemzi, az nem jöhet a semmiből. Ezért meg akartam ismerni Őt. És amikor 

megismertem, akkor már képes voltam felfedezni magamat is, és elhinni, hogy 

Ő az Édesatyám. Én meg a gyermeke vagyok.  

Íme, az Isten és önismeret. Nem akkor ismerem az Istent, amikor mindent 

tudok róla, hanem akkor, amikor már hiszek benne. 

 Robi: nem az a kérdés, hogy milyen az Isten, hanem az, hogy ki az Isten. 

 Csop. tag: „jól csak a szívével lát az ember”- tanítja a Hang. 

 Csop. tag: „a Mindenséggel mérd magad.” 

 János: a Mindenség tebenned van!  

 Csop. tag: nem az Isten a mindenség? 

 János: a te látásmódodban, a te világodban, látásmódodban, a hitedben, a 

lelki életedben – ott van az Isten, mert te magad is belőle vagy. Ezért vagy képes 

hazatalálni. 

 Hova kóboroltunk el? Elkóboroltunk az anyagvilágba. Tettünk egy 

kirándulást. Jó hosszút és keserveset. De ez nem több! Azt tanítja a HANG, 

hogy „amikor visszanéztek a földi életetekre az örökkévalóságból, akkor az egy 

pillanatnak fog tűnni.” Igen, mert az örökkévalósághoz nem lehet mérni az időt. 

Eltűnik mindaz a szenvedés, mindaz a kínlódás, amit ma oly nehezen, olyan 

problémásnak élünk meg - miközben mindez bennünk, a lelkünkben van. A 

gondolkodásunkban van benne. Valójában ezzel vagyok azonos, és nem a 

körülményeimmel. Ha ezt valóban képes lennék megélni, olyan hittel megélni, 

amilyen hittel ezt Jézus tette, akkor a körülményeim úgy alkalmazkodnának 

mindehhez, mint a pinty.  

 Csop tag: mint a fa, aki a tengerbe megy. 

 János: Ezért tanítja Jézus azt, hogy ne a körülményeinkkel foglalkozzunk 

- ha lehet. Tehát, ne az legyen a döntő. Azért akarja, hogy Vele foglalkozzunk, 

mert arra tanít bennünket, hogy mi az Ő gyermekei vagyunk. Ez a mi 
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boldogságunknak a titka. Az a boldogságunk titka, hogy „én a szerető Istennek 

az édes gyermeke vagyok” és ebben a gyermekségben vannak testvéreim.  

 Csop. tag: ennek lehet hinni.  

 János: testvérek, az idő elment – hát, így tudnám valahogy összefoglalni 

az Isten és az önismeret kérdését, hogy miképp ismerjem meg magam, hogy ki 

vagyok.  Mert az Isten - megismerhető? 

 Csop. tag: nem, -illetve, várjál csak, - a végtelen időben, egyre jobban…. 

 János: megismerhető – de a megismerés folyamata végtelen. Ez azt 

jelenti, hogy mindig az én értelmi szintemnek megfelelően ismerhető csak fel. 

Mert Benne ennél mindig sokkal több van, ami arra vár, hogy megismerjem. Ez 

az út én vagyok, a megismerés útja, ami nem más, mint maga a boldogság. A 

boldogság nem egy állapot. A boldogság az Istent megismerés folyamata. Az 

Istent megismerni, maga a boldogság! 

 Csop tag: de- 

 János: csak ez által tudom Őt birtokolni. A birtoklás azt jelenti, hogy az 

Isten az enyém. De Ő is azt akarja, hogy az enyém legyen, de csak akkor, ha azt 

akarom, hogy az Övé legyek.  

 Csop. tag: azt akartam mondani, hogy én annyira birtoklom az Istent, 

amennyire meg tudom ismerni.  

 János:így van, de ez a boldogság nem hordoz hiányt, soha nem hordoz 

hiányt. Ez azért van így, mert a lélek nem arra teszi a hangsúlyt, ami hiányzik, 

hanem arra, ami van! Arra, ami megvan! Az örök boldogtalanságnak az a 

receptje, hogy ha valaki folyton arra figyel, ami hiányzik Az az örök 

boldogtalanság. A boldogságnak meg az a receptje, az a kulcsa, hogy attól 

vagyok boldog, ami van!  

 Csop. tag: a félig tele pohár. 

 János: de az Isten vonatkozásában nekünk soha nincs félig a poharunk. 

Mert azt az Isten önmagával mindig teletölti. Más kérdés az, hogy mi mennyit 

tudunk inni belőle.  

 

 

 
 


