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ISTEN MEGISMERÉSE

A Belső Fény Közösségének (Inner Light Ministries, ILM) könyve.

írta Jim Gordon

Első fejezet

Megértésünk fejlődése

Az ember  számára  annak megértése,  hogy ő valójában kicsoda,  miért  is  van itt,  és  hogy 

valójában  miről  is  szól  az  élet,  már  egy  évszázadok  óta  zajló  folyamat.  A  mi  nyugati 

kultúránkban  számos  hiedelmen  és  megértési  formán  haladtunk  keresztül  –  néhány  igaz, 

néhány nem, és néhány csak részben igaz. Gyakran az igazság, amelyet elfogadunk létezőnek, 

csupán egy kirakójáték darabkája - segítséget nyújthat számunkra, de csak egy pontig. Mint a 

legtöbb kirakójáték-darabka esetében, valójában nincs teljes értelmük, amíg az összes darabka 

össze nem lett illesztve és a kirakójáték egésze látszik úgy, ahogy van. 

Az igazság Istennel és az Ő Teremtésével kapcsolatban hasonló ehhez a kirakójátékhoz: csak 

teljes egészében, összeillesztett állapotában ismerhető meg. Amikor a tanulási folyamat során 

bizonyos  részletekre  koncentrálunk,  fontos,  hogy  emlékezzünk  arra,  hogy  „darabkákat” 

nézünk,  és az igazság egyedi  részletei  mindig csak ezek lesznek – darabkák, kiragadva a 

nagyobb teljességből, s amelyek valójában sosem választhatóak szét.  

Ebben  a  könyvben  Isten  természetének  néhány  „darabkáját”  fogjuk  felfedezni,  hangsúlyt 

fektetve  arra,  hogy hogyan növelhetjük az Ő bennünk lévő élő  jelenlétének felismerését.1 

Természetesen Isten témakörének minden egyes része önmagában is olyan hatalmas egység, 

mint a teljes egésze. Beszélhetünk Istenről, de Isten valósága - mint oly’ sok spirituális téma 

amit felfedezünk - olyasmi, amelyet meg kell tapasztalnunk ahhoz, hogy megismerhessük. Az 

elme tudása és megértése mindig korlátozott lesz, mert az elme csak egy korlátozott eszköz és 

1 Isten természetesen egyszerre férfias és nőies is egyben. Így aztán bármikor, amikor valamilyen férfias 
hivatkozást használunk (mint Atya), ez valójában csak egy szokásos és hagyományos útja a mi Atya-Anya 
Istenünkre való utalásnak. 
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csak egy kis részlete a mi nagyobb énünknek. A  tapasztalat az, amit át kell élnünk ahhoz, 

hogy Isten igazi megismerése felé haladjunk, és a célunk itt az, hogy felajánljunk néhány új 

irányt e felé a tapasztalás felé. 

A nyitott szív

Amikor spirituális dolgokról tanulunk, egyszer csak eljutunk az „értelem határáig”. Ez egy 

bizonyos  pont  a  kutatásaink  során,  ahonnan  kezdve  a  dolgok  megismerése  már  csak  a 

megismerőn belül történhet meg – innentől a tudás az igazság egy belső forrásából tör fel, 

ellentétesen  az  elképzelésekkel  vagy  logikával.  Istent  talán  lehet  jellemezni  az  elme 

segítségével. Lehetséges lehet Őt tanulmányokon és az értelmen keresztül kutatni. De a szív 

által  lehet  csak  megtalálni  Őt,  a  nyitott  szív  által,  amely  keresi  az  Ő  jelenlétének 

megismerését bennünk. A szív, amely keresi a legigazibb énjének megismerését. Valójában, 

Isten bennünk lakik, és egy gyermeki ártatlanság az, amely során ráébredünk erre a nagyobb 

igazságra, amely egy azok közül a sok ok közül, amely miatt azt mondják: „változz és légy 

olyan, mint a kis gyermekek”, s így be fogunk tudni lépni a mennyek országába.2

Amikor a szív ismer, képes jelentést adni az elmének, de amikor a szív nem ismer, az elme 

gondolatai  és szavai üresek és mentesek az igazi megértéstől.  Így tehát,  Isten megértésére 

többel, mint csupán nyitott elménkkel kell törekednünk. Törekednünk kell, hogy megértsük 

Istent nyitott szívünkkel is. 

Amikor  Jézus azt  mondta,  hogy „és szeresd az Urat, a te Istenedet  teljes szívedből,  teljes 

lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből” (Mk 12:30), ő hangsúlyozta a teendőt önmagunk 

minden  aspektusaival  kapcsolatosan  is  ebben  –  melyek  eszközök  Isten  kereséséhez  és 

szolgálatához. 

2 Mt 18:3 – Hacsak másként nincs jelezve, minden bibliai utalás az Új Nemzetközi Verzióból (NIV), Zondervan 
Corporation, Grand Rapids, 1979. Mivel igen sok hasonlóság van bizonyos területeken, néhány esetben utalunk 
a King James Verzióra is (KJV). 
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Bibliai ellentmondások

Amikor Isten megértése céljából nyitjuk fel a Bibliát, azonnal jó néhány zavaros, zavarbaejtő, 

és  néhányszor  még  ellentmondó  tanítással  is  szembesülünk.  Most  nézzünk  meg  néhány 

példát.

Sokunk hisz abban, hogy csupán egy Isten van, mégis a Biblia nem kevés utalást tartalmaz 

más istenekre, néhányat közülük még név szerint is említ.3 A legtöbb keresztény hisz abban, 

hogy Jézus volt Isten egyetlen fia, de a Biblia hivatkozik Isten más fiaira is.4 Tanultunk arról 

is, hogy Isten lakóhelye a mennyország, de a Biblia beszél „Atyánk házának” sok szobájáról5 - 

vajon Ő minden  szobában lakik  vagy csak  néhányukban?  Az,  hogy mi  „Isten  képmására 

teremtettünk”6 széles körben elfogadott és tanított nézet, de mit jelent ez valójában? S hogyan 

érthetjük meg valójában az igaz természetünket, ha nem igazán ismerjük az Istent, akinek a 

képmása alapján teremtettünk? 

Valójában a Biblia tele van ilyen rejtéllyel és bizonytalanságokkal. Az időn át, sok nézet lett 

felajánlva arra vonatkozóan, hogy elrendezzék a kétségtelen ellentmondásokat, és hogy egy 

átfogó  keretet  nyújtsanak,  amelyen  keresztül  megérthető.  De  a  legtöbb  ezek  közül  a 

magyarázatok közül nem volt teljes, és gyakran annyira komplexek voltak, hogy megértésük 

lehetetlen volt egy hétköznapi ember számára. Az igazság az, hogy valójában még mindig a 

keresés állapotában vagyunk, és egy olyan rendszert próbálunk találni, amelyben hihetünk, s 

amely választ fog adni sok-sok kérdésünkre. Egy rendszer, amely egy teljesebb, értelmesebb 

és  gyakorlatiasabb megértését  adja  önmagunknak,  Atyánknak és  a  teremtésnek,  amelyben 

mindnyájan osztozunk. 

Az alap feltevések

Minden filozófiai irányzat, minden tanár és minden egyes ember is rendelkezik egy bizonyos 

alap hiedelmekkel a „valósággal” kapcsolatban. Akár ez egy csoportos filozófia, amely több 

milliók által elfogadott,  vagy egy személyes filozófia, amely csak egy ember által,  minden 

hiedelemrendszernek vannak alap feltevései – azok, amelyekből az összes többi kifejlődött. 

Azonban nem minden filozófia tiszta és „becsületes” a saját alap feltevéseit illetően, és így jó 
3 Ex 34:14; a Bírák könyve 8:33, Ki 11:33, Prédikátorok könyve 82:1, Dan 11:36-39; stb.
4 Gen 6:2-4, Prédikátorok könyve 82:6, Hós 1:11, Jn 1:12 (KJV), 1 Jn 3:1-2 (KJV); stb.
5 János 14/2 „az én Atyám házában sok hajlék van..”
6 Mózes első könyve 1/27
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pár  nézet  úgy lett  előadva,  mint  abszolút  igazság  -  minden  letisztázott  vagy jól-felépített 

alapozás nélkül -, kivéve, hogy ezek mindig igaznak voltak elfogadva. 

A  Bibliánk  egy  jó  illusztráció  ebben  a  vonatkozásban:  ugyanabból  az  egy  Bibliából 

megszámlálhatatlan  sok  felekezet  fejlődött  ki  –  különböző  filozófiák,  saját 

hangsúlypontjaikkal és saját alap feltevéseikkel. Az idők során, gyakran volt széles szakadék 

aközött,  amit  a  Biblia  valójában  mond  és  aközött,  amit  ezen  felekezetek  fókuszuknak 

választottak, és ahogy a különböző tanáraik választották annak értelmezését. 

Ennek  eredményeképp,  sokan  közülünk  elvesztettük  illúzióinkat  spirituális  tanulmányaink 

során,  mert  a  tanítások,  amelyeket  kaptunk  gyakran  túl  bonyolultak  voltak,  és  ami  még 

fontosabb, nem igazán voltak segítségünkre a mindennapi tapasztalataink világában.

Egy alap feltevés, amely mindent megalapoz, amely ebben a könyvben szerepel, az ez:

Végtére minden Isten, Istenből származik és egy aspektusa Istennek, mely 

törekszik  Önmaga  nagyszerűbb  megtapasztalása,  kifejezése  és  élvezete 

felé. 

Annak megértése  nélkül,  hogy  ez  az  alapja  minden kutatásnak,  sem önmagunknak  vagy 

másoknak, sem az életnek vagy annak megélésének, sem pedig Istennek és a Szentléleknek 

egy valódi és teljes megismerése soha nem lehet tökéletes. 

Egy másik sarkalatos pontja mindannak, ami itt be van mutatva, az az, hogy nekünk, mint 

emberi  lényeknek,  négy  alapvető  kifejeződése  van,  amelyek  a  jól  ismert  „holisztikus” 

koncepcióhoz  kötődnek.  Ez  az  embert  úgy  mutatja  be,  mint  amelynek  van  egy  fizikai, 

érzelmi,  mentális  és  spirituális  része  a  természetében.  De  mi  tovább  megyünk  ennél  az 

ismerős felfogásnál, és hozzáadjuk ezt:

Az  ember  spirituális  természete  az  ő  legigazabb  identitása;  az  elme, 

érzelmek és test csupán eszközök a Szellem kifejeződésére. 

Hogy teljesen egyensúlyban legyünk és kifelezzük igaz lehetőségeinket, „beiratkozunk” egy 

kurzusra, melyet végtére arra terveztek, hogy segítsen bennünket kifejezni a bennünk lévő 
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Isten-jelenlétet. Mint az Ő nagyobb teljességének individualizált részei, mindannyian a Vele 

való  egységünknek  egy  nagyobb  tudatosságába  és  kifejezésébe  növekszünk  bele.  Más 

szavakkal: 

Az élet a földön arra lett létrehozva, hogy bennünket segítsen abban, hogy 

teljesebben  megismerhessük  és  kifejezhessük  Isten  élő  tudatosságát 

önmagunkban. 

Ez csak belül van, s így cselekedve képessé válhatunk erre: „légy tökéletes, mint ahogy a te 

mennyei Atyád is tökéletes” (Mt 5:48) és ráébredhetünk önmagunk teljességére mint Isten 

egyedi fiai és lányai. 

A  következő  oldalakon  továbbfolytatjuk  ezeknek  az  alapfeltevéseknek  a  feltérképezését, 

néhány javaslat  és  technika  mentén,  amelyek  megengedik  a  bennünk lévő fénynek,  hogy 

megnyilvánuljon  a  világban.  Hogy  használni  tudjuk  az  Isten-által  adott  erőinket  és 

képességeinket az okból, hogy ugyanúgy teremtsünk, mint Isten teremt: a szeretet, az öröm, a 

béke és a jólét bőségével.

Ennek a könyvnek egyetlen része sem szeretne senkire semmit ráerőltetni.  Minden olvasót 

szeretnénk arra bátorítani,  hogy vonja le saját következtetéseit,  fogadjon el,  vagy utasítson 

vissza bármit, attól függően, hogy mi érez megfelelőnek tenni. Mert valójában az élet erről 

szól  -  a  saját  egyéni  utazásaink  folyamatáról,  a  saját  egyedi  tapasztalatainkkal  és 

felfedezéseinkkel,  amely  végül  mindegyikünket  elvezet  Isten  teljesebb  megismeréséhez. 

Tehát,  az ötlet  itt  a nézeteink megosztása,  és mindössze ez, amit valójában tenni akarunk. 

Gondolatokat, ötleteket és technikákat ajánlunk szeretettel és barátsággal. Használd őket úgy, 

ahogyan szeretnéd, mert ez önmagában is egy másik alaphiedelem és egy nagyon alapvető elv 

is egyben: 

Mi teremtők vagyunk az Istenivel együtt, mindannyian a saját egyedülálló 

és  szent  utunkat  követjük egy közös  sors  felé,  melyben osztozunk  – az 

egyre  alaposabb  megértése  és  kifejezése  felé  Istennel  és  az  Ő  szent 

teremtésével való egységünknek.

Inner Light Ministries                                                                                                                          www.ilm.org  

5


