FARKAS ISTVÁN

ERKÖLCS
A Világvallások Parlamentjének Nyilatkozata elfogadta a nagy vallások közös erkölcsi üzenetét
ezeknek a kijelentéseknek az alapján:
Konfuciusz (-i.e. 551-489): Amit nem kívánsz magadnak, azt ne tedd másnak se. (Beszélgetések,
15, 23)
Hillel (i.e. 60 – i.u. 10): Ne tedd mással, amit nem akarsz hogy veled tegyenek. (Sabbat 31a)
Jézus: Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek
velük. (Mt 7, 12, Lk 6,31)
Iszlám: Senki sem igaz hívő közületek, amíg nem kívánja testvére számára ugyanazt, amit
magának kíván. (an-Nawawri 40 Hadit 13)
Dzsainizmus: Úgy bánjon az ember a világ minden teremtményével, ahogy szeretné hogy vele
bánjanak (Sutrakritanga 1.11.33)
Buddhizmus: Ami se nem kellemes, se nem örvendetes számomra, hogy okozhatnám azt valaki
másnak. (Samyuta Nikaja V.353.35-354.2)
Hinduizmus: Nem volna szabad úgy viselkednünk másokkal szemben, ahogy az nekünk
kellemetlen volna. Ez az erkölcs lényege. (Mahabharata XIII.114.8) (Forrás: Szász Ilma, Az
örökéletnek beszéde 439-440. oldal Paradigma könyvek 1999.)
Igen, ez az erkölcs lényege és bárcsak eszerint élne minden ember. Azt hiszem nagyon jól tudjuk,
hogy erről szó sincs. Amikor tegnap megkérdeztem, mi lehet az oka annak, hogy nem az elefántot
választjuk, hanem az egeret, azt válaszoltad, hogy a szabad akarat. Minden egészséges józan ember a
jobbat választja bármiről is legyen szó. Talán éppen nem a szabad akarat, vagyis pont a szabad akarat
hiánya teszi azt, hogy képtelenek vagyunk meglátni a jobbat. Ennek oka pedig csak az alvás, a
hipnotikus alvás, amikor azt hiszem ébren vagyok, pedig mélyen alszom és azt álmodom, hogy az egér
elefánt. Mélyen alszom az évezredes erkölcsi és társadalmi szabályrendszer mélyén. Semmiféle
bűnbánat, lelkiismeret-furdalás nem szünteti meg ezt az alvást, mert az egész világ alszik. Mélyen az
erkölcsi színvonal alatt alszik. Aki az erkölcsöt érti, vagyis aszerint él, az olyannyira kilóg az alvók
táborából, hogy akár már fel is ébredhetne. Ehhez viszont legalább egyszer egy pillanatra fel kellene
ébrednie, hogy megtapasztalja milyen is ébren lenni. Akkor már minden erejével ezért az állapotért
fog küzdeni.
És itt kezdődik az a tábor, amit minden vallás tartalmaz és minden vallás a világon üldöz. Ez a
misztikusok és a gnosztikusok tábora. A misztikusoké, akik már átélték ezt a felébredést és ebben
élnek és erről gügyögnek, és a gnosztikusoké, akik a fokozatos megismerés útján törekednek erre a
felébredésre. Vagyis akik nem hisznek, hanem érteni akarnak és az értésüknek megfelelően élni és
tenni. Ebbe a táborba tartozik a Bokor sok tagja. Nem hisz, hanem egyre jobban és jobban érteni akar.
Mit? Az ősök üzenetét, a környező világot és önmagát. Vagyis az egészet. És a hipnotikus alvás
eredetét. Ez az értés nem az emberből jön, mert alacsonyabból sohasem származik magasabb. Olyan
mértékben ér el valakit, amilyen mértékben hagyja behatolni magába, mert nagyon sok az akadály
benne. Az erkölcs betartása egy jó iskola, akadályleküzdő iskola. Nélküle semmi sem kezdődhet el, de
nem ez az evangéliumok tanításának a magja. Semmi értelme nem lett volna Jézus eljövetelének, ha
’csak’ azt tanította volna, amit minden időben minden vallás tanított: az erkölcsöt. Az ő örömhíre:
Maradjatok bennem és én tibennetek. Én vagyok a feltámadás és az (örök) élet. Én és az Atya egyek
vagyunk. Nincs más tanítótok, orvosotok csak Én. Ezek az üldözendő üzenetek, mert felébresztenek,
meghalasztják bennem a régi alvót és megszülhetik bennem az új embert, ha hagyom. És ekkor, de
csak ekkor fejlődik ki az a bizonyos szabad akarat, ami az elefántot választja, és az egyéniség aki tenni
tud. Ez az út a Bokorbeli-féle emberek útja is. És azt hiszem ezt Te nagyon is jól tudod. Mégis ott
maradsz a szavaidban, írásaidban az erkölcsnél, mert talán látod, hogy senkit sem érdekel a
továbblépés, az igazi örömhír. Jól van ez így? Talán igen. Bár elterjedne a Földön vallások erkölcsi
tanítása. Minek többről beszélni. Csak félreértésre ad lehetőséget, vagyis viszályra, ellenségeskedésre,
amiből van elég e nélkül is.
A fenti összeállítás mellé oda lehetne tenni minden vallás örömüzenetét is, amit a misztikus,
gnosztikus tanításuk tartalmaz. De talán legjobb, ha valaki a saját szívéhez fordul. Amikor csak
csendben térdepel, vagy ül Előtte és azt mondja: nem értem, nem tudom mi ez az egész körülöttem és

bennem, de élek: mozgok, gondolkozom és érzek. És levegőt kapok és szeretetet és gondolatokat.
Segíts értenem és látnom! Köszönöm.

