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Gazdagrét, 

2009. 09. 13. 

Prédikáció 

Evangélium: Márk 8, 27- 35. 

  

Lassan 2 éve járnak a tanítványok Jézussal, amikor elhagyják Jézussal együtt Izrael 

területét és Fülöp Cezareájának a falvaiba és városaiba mennek, amelyek már nem tartoznak 

Izraelhez.  

 Érdekes módon a Bulányi Gyurka bácsi valahogy ki tudta okoskodni, hogy félévig 

voltak távol Jézus és a tanítványai, mintegy önkéntes száműzetésbe menve, - ha jól tudom, 

akkor Idumeának nevezik azt a területet – ahol töltötték az idejüket. Jézus valahogy úgy élte 

meg, hogy le kell zárni egy korszakot a működésében, hiszen eddig mindent megtett azért, 

hogy Izrael vallási vezetőit meggyőzze arról, hogy kicsoda Ő.  

 Izrael vallási vezetői, a főpapok, farizeusok és írástudók erre azzal feleltek, hogy meg 

akarták ölni. Jézus belátta, hogy itt most már nincs mit tovább tenni. Látta már, hogy 

elközeleg az az óra, amit már korábban is látott, amikor a főpapok, az írástudók és a 

farizeusok ítélkezni fognak felette és az ő életének, a fizikai életének a kereszt lesz a vége. 

Nem akart már mást, mint azt, hogy elvonuljon a tanítványaival és ezekre az eseményekre 

valamilyen úton-módon felkészítse őket. És egy esetben, amikor egy alkalmas pillanat volt 

erre, akkor feltette a tanítványoknak a kérdést – a legfontosabb kérdést, amit ember csak 

hallhat az Istentől – hogy „minek mondanak engem az emberek - kinek mondanak engem az 

emberek?” 

 Bizonyára nem kis zavarban lehettek a tanítványok, hiszen ez a kérdés őket is 

feszítette. Az eltelt 2 év alatt, amíg Jézussal jártak, erre a kérdésre nem tudtak meggyőző 

választ adni. Mindenképpen azt szerették volna, hogy Jézusban a Messiást lássák meg. 

Nadehát – itt van ez a Jézus, és nem azt mondja, hogy Ő a „Messiás”, hanem azt, hogy Ő az 

„Emberfia”. Sőt, valamilyen úton-módon egyes szám 3. személyben beszél erről az 

Emberfiáról.  

 Hát igaz, hogy a leprást meggyógyítja – amit csak a Messiás tehet meg. Halottat 

támaszt Lukács evangéliuma szerint. A betegek meggyógyulnak a ruhája érintésétől, 12 éve 

vérfolyásos asszony gyógyul meg egy pillanat alatt azáltal, hogy a ruhájához hozzáér. Jairus 

kislányát meggyógyítja, aki halálos beteg, és azt mondják róla, hogy már meg is halt! Béna és 

sánta emberek kelnek életre, indulnak el, vak emberek újra látnak, nadehát – szombaton 

csinálja…..Hát örökké megszegi a törvényt. Nem mos kezet! Hát ez nem lehet a Messiás! 

Hogy milyen tulajdonságokat gondolnak a Messiásról és gondoltak annakidején Izraelben az 

emberek, arra egy érdekes történetem van. 

 Nemrég a Szépművészei Múzeumban jártam, ahol az Ivett rávett, hogy nézzük meg a 

Jeruzsálem c. kiállítást. Hallatlan biztonsági berendezések voltak ottan: dupla ajtó a bejártnál, 

dupla ajtó a kijáratnál – ez valószínűleg annak az egyetlenegy, kéttenyérnyi Holt tengeri 

tekercs-beli papirusznak szólt, ami ki volt állítva – a legérdekesebb a számomra az volt, hogy 

az a rabbi, aki a tárlatvezetőnk volt, elmondta, hogy Jeruzsálem elé, az Olajfák hegye és a  

város közé az arabok egy temetőt építettek.  

 Tudni kell, hogy a zsidó ember a sírokra nem léphet. Úgy mennek a temetőben a hithű 

zsidók, hogy meg van határozva egy olyan út, hogy jobb és bal oldalról 4 méterre legyen a 

legközelebbi sír, különben  tisztátalanná válnak. Ha a Messiás eljön, akkor az Olajfák hegye 

oldaláról kell jönnie. Erre az arabok Jeruzsálem és az Olajfák hegye közé odaépítették a 

temetőjüket. Azt mondja a rabbi „úgy néz ki, hogy ennek a Messiásnak, aki el fog jönni, jó 

nagyot kell ugrania!”  

 És ezt csak azért meséltem el, hogy mennyi félreértett gondolat forgott az emberek 

fejében a Messiásról. Hát nem véletlenül mondja az egyik tanítvány, hogy „Bemerítő János - 

ennek mondanak téged”. Aztán mondják Illésnek is, mert az ő fejükben az Illés és a Bemerítő 

János nem kötődött össze. De mondják prófétának is; a Máté evangéliumban azt mondja, 

hogy „Jeremiásnak mondanak Téged”.  
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Azt nem mondták el a tanítványok, hogy a farizeusok sátánnak is mondták Jézust. 

Azt mondták, hogy a sátán erejével gyógyít.  

Egy dolgot nem mondtak. Azt nem mondták, hogy „te vagy az Isten Fia, te vagy a 

Krisztus”. Nyilván azért nem mondták, mert maguk sem tudták eldönteni.  

 A Genezáreti tavon kitör egy iszonyatos nagy vihar, amikor Jézus a hajóban alszik, és 

felkeltik a tanítványai, hogy „hát Mester, nem veszed észre, mi történik itt? Hát elveszünk!” 

Jézus felkel, megdorgálja a szelet és megdorgálja a tengert, mire az elcsitul, és a 

tanítványoknak mi a kérdése? „Ki ez, hogy a szél is és a tenger is engedelmeskedik neki?”  

 A kérdést felteszik, de válaszolni nem tudnak rá. Nem tudnak, mert nem mernek, és 

nem tudnak – mert nem tudnak rá válaszolni. Még bennük él az a várakozás, hogy hátha 

valamilyen úton-módon, egyszercsak mégiscsak megfelel ennek a „Messiás”-nak. „Mégiscsak 

kirántja a kardját. Felül arra a nyavalyás fehér lóra, és elindulunk, hogy nekimenjünk a római 

katonáknak és kiűzzük őket innen a megszentelt földről”. Ezt várták a Messiástól. 

 S ennek ez a Jézus semmiféleképpen nem akart megfelelni. Nagyon remélték, 

valószínűleg nagyon várták, hogy ha már Jézus feltette nekik ezt a kérdést és ők ilyen 

válaszokat adtak, valamilyen úton-módon, ha mást nem, Jézus megmondja már végre, hogy ki 

Ő!  

 El tudom képzelni, hogy köpni, nyelni nem tudtak, mikor Jézus következő kérdése az 

volt, hogy „És kinek mondotok engem – ti?” Azok a tanítványok, akik később, az egyik útjuk 

során összevesznek. Összevesznek azon, hogy ki a nagyobb. És ez azt jelenti, hogy ha majd 

Jézus lesz a király Izraelben, akkor melyikünk lesz a belügyminiszter, melyikünk lesz a 

vallásügyi miniszter, melyikünk lesz a pénzügyminiszter - és ki a nagyobb itt? 

 Hát bizonyára mérhetetlen csönd követte Jézus kérdését, egyes-egyedül Péter 

válaszolt, amikor azt mondta: „Te vagy a Krisztus.” És fel kell tenni a kérdést, hogy itt 

valójában Péter volt-e az, aki felismerte Jézusban a Krisztust. Hogy egyedül neki volt erre 

szíve és szeme. S Máté evangéliumában a 16. fejezetben olvashatjuk ugyanezt a történetet, 

egy kicsit kibővítve, ami Márknál nem szerepel. Amikor azt mondja erre Jézus, hogy „Boldog 

vagy, Simon Fia, Péter, mert nem a test és nem a hús nyilatkoztatta ki ezt benned, (tehát nem 

te jöttél erre rá) hanem az Isten lelke”.  

2000 év eltelik, hogy legyen az embernek ideje, szíve, értelme, gondolkodása arra, 

hogy az evangéliumoknak a birtokában végre felfedezze, hogy ki ez a Jézus. Eltelik 2000 év 

és a keresztény vallások bemutatnak nekünk egy olyan Jézus Krisztust, aki állítólag – ahogy a 

Feri bácsi bejátszásából is hallottuk, - „megváltott bennünket az eredendő bűntől” - ez az 

eredendő bűn gyakorlatilag Ádám és Éva bűne, ami átszármazik minden emberre, aki  a 

Földre testben születik – ha tetszik neki, ha nem. „Magára vette a betegségeinket” – és egy 

csomó olyan előírást támaszt velünk szemben, pl. a katolikusoknál – hogy ha vasárnap nem 

megyünk misére, akkor halálos bűnt követünk el. A feleségeknek engedelmeskedniük kell a 

férjüknek.  És még folytathatnám a sort nagyon sokáig, hogy milyen Jézus Krisztust mutatnak 

be nekünk.  

Eltelik 2000 év és 1993 február 15.-én egy Dombi Ferenc nevű lelkészben Inárcson 

megszólal Jézus Krisztus. És valójában ugyanazt azt a kérdést teszi fel, hogy „kinek 

mondanak engem az emberek?” Hiszen újból be kell mutatkoznia.  

Nem volt elég, hogy a tanításában, az evangéliumokban bemutatta az Atyát, bemutatta 

a Fiút és bemutatta a Szentlelket. Bemutatta az élő Szeretetet. Bemutatta az Istent és 

bemutatta az embert. Megpróbálta az emberrel megértetni azt, hogy „csak akkor ismered meg 

magadat, ha megismered az Istent”. Nem sikerült neki megváltoztatni a fejekben a 

bebetonozódott gondolkodásmódot, hogy „egy életünk van”, nem sikerült megváltoztatni azt, 

hogy mi nem hústestből állunk. Pedig annyira végtelenül egyszerűnek tűnik a dolog – ha már 

az embernek leesett a tantusz. Hát János evangéliumában azt mondja, „Szellem az Isten és 

szellemben és igazságban kell imádni Őt”.  „Szellem az Isten” – és ha elhisszük, az 

Ószövetség szerint, hogy Isten a saját képmására és hasonlatosságára teremtette az embert, 

akkor hogy teremthette hústestnek? Ha Ő maga szellem. Nem olyan bonyolult ez! Hát nem 

lehet más az ember, mint szellem! 
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S ha az ember rájön arra, hogy ha én az Isten hasonlatosságára és képmására- nyilván 

nem a tükörbeli képmására lettem teremtve – akkor rá kell nekem jönnöm az okos eszemmel 

arra, hogy én egy olyan szellemi lény vagyok, akinek a lényege az erkölcsisége.  

Eltelik 2000 év, és nem jön rá az ember. Nem jön rá arra az alapra, arra az induló 

pontra, hogy önmagamat kinek tekintsem.  

Persze, a valóságos Isten ismeretében tudja csak az ember ezt megtenni.  E nélkül az 

embernek esélye sincs erre. Minden ember boldog akar lenni. Az egyik ember így, a másik 

ember úgy akar boldog lenni, és azon az alapon, amit tanul, amit lát, amit tapasztal, hallgatva 

az érzelmeire - „mivel én egy érzelem-dús ember vagyok, én aztán, hú, de tudok szeretni” – 

úgy gondolja, hogy a boldogságnak ez a titka.  

S mennyire mellényúl az ember, hiszen minden olyan boldogsága, amit valamiképpen 

meg akar valósítani az életében – elmúlik! Hát kérdezzetek meg valakit a környezetetekben, 

hogy boldog akarsz-e lenni? Hogy „hogyan vagy boldog”? És hogyan akarsz az lenni?  

El fogják mondani, hogy ők mit szeretnének. „Szeretném, ha szeretnének engem, a 

munkahelyemen, a családomban” „Szeretném, ha lakásom lenne, vagy házam – vagy még 

nagyobb házam” „egy jó autóm vagy egy még jobb autóm” - és akkor nagyon boldog lennék”.  

És akkor, amikor az autót ellopják – a házat elviszi az árvíz – a család szétmegy- 

akkor, testvérek, oda a boldogság.  

És nem jött rá az ember még arra sem, hogy a boldogság, a szeretet, csak mint érték, 

olyan értékként jelenthet valamit az embernek, ami nem elvehető, nem elmúlható érték, és ezt 

nem képes más kínálni nekünk, csak az Isten. Dehát annyira félünk attól a szótól, hogy 

„Isten”. Minthogyha valami olyan dologról beszélnének, akik csak akkor hisznek abban, ha 

elment az eszünk, vagy akik valamiféle menekülésben vannak a világ valósága elől. Hát 

meglátszik ez a mai világon.  

Testvérek, Jézus ma a Hangban úgy teszi fel a kérdést, hogy „minek mondanak az 

emberek”, és „ti, tanítványaim, kinek mondotok engem?” 

A munkahelyemen – iskolában dolgozom, én egy karbantartó vagyok, nem tanár - van 

ott egy olyan tanár, itt lakik Gazdagréten - akivel közelebbi viszonyba kerültem, akiről tudom, 

hogy hívő ember. Én nem szoktam ilyenbe belemenni, de valahogy szóba került Jézus és 

elmeséli nekem ez a tanár, hogy én tudom-e, mert ők az Interneten megnézték, és már közzé 

van téve, és ő meg van győződve róla, hogy Jézus nem lehetett zsidó, ő „pártus herceg” volt.  

Nem bonyolódtam vele hitvitába, mert mi már megtapasztaltuk, hogy a hitvitának 

semmi értelme nincsen, mert nem a nyitottságról szól, nem arról szól, hogy valaki meg akarja 

ismerni az igazságot, de hát mi tudjuk, hogy nemcsak pártus hercegnek mondják Jézust ma, 

többnyire mondják prófétának is.  

Most kaptam nemrég egy könyvet, Fejtő Ferenc írta, a nemrég elhunyt, 

Franciaországban élt, nagyon-nagyon híres irodalmár, aki azt írja  „Az „Istenember - ördög” 

című művében, hogy ő kiderítette a nagy okos eszével,  hogy nincs ördög.  És Jézust egy 

prófétának mondja, egynek az Ószövetség prófétái közül.  

Hát mondják még Jézust sok mindennek. Mondják embernek. „Hát nem tudtátok, a 
da Vinci kód- ban le van írva, - hát nem halt meg a kereszten, megnősült, hat 
gyereke van, a gyerekeinek a neve ez meg az, meg amaz és itt vannak a 
leszármazottai – hát nem hallottátok, hogy megtalálták a Júdás evangéliumot, és 
abban egész más van leírva?”   

Testvérek, sokmindent mondanak, csak az evangéliumokat nem. Nyilván nem eléggé 

érdekes. Nem eléggé fantáziadús. Hát igaz, ami igaz, 2000 év alatt sikerült hiteltelenné tenni. 

Testvérek, már több mint egy évtizede – talán másfél évtizede – hogy tanulmányozom 

nagyon-nagyon komolyan az evangéliumokat. És csak azt tudom mondani, amit a nagy 

tudósok mondanak a világról – hogy minél többet tudok róla, annál inkább rájövök, hogy 

milyen keveset tudok róla. Látom azt, hogy milyen mélységei vannak.  

És ha valaki nagyon-nagyon komolyan képes ezt venni, akkor - én hiszem, mert 

megtapasztaltam - a tanítás kinyílik neki. Kinyílik egy ajtó. És amikor kinyílt egy ajtó, egy 

még pazarabb teremben találom magam, ahol ugyancsak hat hatalmas ajtó van, és 

akármelyiken megyek be, akármelyiket nyitom ki, mert megértettem a tanítást, újabb 
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hatalmas terembe jutok, újabb 12 ajtó, és csak rajtam múlik, hogy oda akarok- e menni és ki 

akarom-e nyitni. És milyen csodálatos a Jóisten, hogy felkínálja nekünk azt, hogy végre 

értsük meg azt, hogy nekünk az evangéliumokkal kell foglalkozni, mert amit nem tudott 

átadni, nem tudta a figyelmünket felhívni rá, azt a Hang megteszi. 

Hány és hány levélíró fordult Jézushoz a Hangon keresztül, szíve szeretetéből, hogy 

„mikor gyógyul már meg a gyermekem, mikor gyógyulok meg már én végre? Vagy a férjem, 

vagy a feleségem….”  

És Jézusnak megint el kell mondania, hogy „Félre ne ismerj, drága gyermekem. Ne a 

betegségre tedd a hangsúlyt, ne a gyógyulásra, hanem az engem megismerésre, mert a te 

lelkednek ez a gyógyulási útja. De ez a gyógyulási útja a gyermekednek is, a férjednek is, a 

feleségednek is, a szomszédodnak is és mindenkinek”. Mert az ember boldogságának 

egyetlen útja van, testvérek.  

Mi már nagyon jól tudjuk, és kívülről fújjuk, hogy mi a boldogság? „A legnagyobb jó 

birtoklása az elvesztés félelme nélkül”. Nagyot nézett az egyik kollégám, amikor a szemébe 

belemondtam ezt, hogy én miket tudok. De nyilván ez azt fogalmazza meg nekünk, hogy mi 

az a legnagyobb jó? Maga az Isten, Jézus Krisztus. 

Az, aki eljött ide a Földre, hozzánk,  

testben is, lélekben is,  

a Hangban is,  

a nevében összejött közösségben is,  

a szívünk szeretetében is,  

a látásmódunkban is,  

a Neki való odaadottságunkban is,  

hogy mindannyian – ha akarunk, - Égi Békévé válhassunk itt  ezen a Földön,  

         Amen.   

 

 


