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Gazdagrét 

Prédikáció 

Evangélium: Lk.  3, 15-16. 

 

 Szeretett testvéreim,  

Karácsony alkalmával megleptük magunkat egy szép nagy könyvvel, amelynek 

az a címe, hogy „A világ vallásai”. Minden egyes kinyílt oldalon egymás mellett 

1-1 vallás van bemutatva, aránylag tömören és nagyon szép képekkel van 

illusztrálva. Nagyjából összeszámoltam, hogy hányféle világvallást mutat be ez 

a könyv, és 46-ot számoltam meg. 

 De hát mi tudjuk jól, hogy nem ennyiféle vallás működik a Földön, hiszen 

tavaly, amikor az adóbevallási nyomtatványt megkaptam, az ismertetőben - 

hogy kinek lehet adni az 1%-ot, - 2 oldalon fel vannak sorolva a 

Magyarországon található vallások, gyülekezetek, és mindenféle társaság, és 

ebből - ha jól emlékszem - 196 volt. Ebben természetesen nemcsak a katolikus, 

mindenféle.  

Pedig János evangéliumában Jézus azt mondja, hogy „senki sem jut az 

Atyához, csak általam”. És fel kell tételeznem, hogy ez a 197 féle felekezet is 

azt gondolja magról, hogy az  a Jézus az, aki által az Atyához lehet jutni az, akit 

ő hirdet. A nagy világvallásokról meg nem is beszélve.  

És azoknak mindegyik ágáról, akik úgy gondolják, hogy ha nem is 

Jézushoz, de az Istenhez csakis és kizárólag rajtuk keresztül lehet eljutni.   

Maga a Feri bácsi is azt mondta annakidején, hogy „volt idő, mikor úgy 

gondoltam, hogy csak az üdvözülhet, aki katolikus”. De Istennek legyen hála, 

hogy ezen túl tudott jutni – nem is akármilyen szinten. 

MI az, ami zavaró tényezőként áll be, hogy ennyiféleképpen lehet látni 

Jézust, hirdetni Jézust, és még hisznek is benne? 

Hát én azt gondolom, hogy az, amit Jézus HANG- ja „alapalázat”-ként 

fogalmaz meg, az a problémája általában az embereknek. Az az alapalázat, ami -

tudjuk nagyon jól, hogy a HANG úgy fogalmazta meg nekünk, hogy - „a 

meglátott jóért az életemet is képes vagyok áldozni, de nyitott vagyok a jobb 

felé”.  A történelem során ennek az egyik felét, amit a HANG úgy kínál fel 

nekünk, mint az alapalázat tartamát – amelyről én azt hiszem,  a más 

felekezetbeliek egyáltalán nem találkoznak az alázatnak ezzel a 

megközelítésével. Ennek az alázatnak az egyik felét, ahogy az előbb elkezdtem, 

ami arról szól, hogy „az életem árán is képviselem a meglátott jót” – hát itt 

nagyon nagy problémák mutatkoznak, mert általában leginkább a katolikus 

vallás, de a református is - általában „képviselte az általa meglátott jót” – de 

nem a saját élte árán, hanem  a mások élete árán,. A nyitottságot meg sehogyan 

sem. 

Érthető ez – hát nincs ebben semmi különös dolog – mert minden 

látásmód, minden gondolkodás, amely – úgymond - intézményesül, az 

szükségszerűen szervezeti formában fogalmazódik meg, Ezért van, hogy az 

egyházakban az egyház léte, az egyház egysége már sokkal, de sokkal 

fontosabb, mint Jézus tanítása. Mert ha Jézus tanítása kerülne előtérbe, 
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rájönnének arra, hogy az egyház léte már nem is kérdés. Nem kellene félteni, 

nem kellene óvni, nem kellene miatta kiátkozni, meg kereteket megszabni.  

Mert minden intézményesülés azt fogalmazza meg, azokat a kereteket, 

amely keretek között azt a gondolatot, azt a látásmódot képviseli. Ha valaki 

hozzám tartozik – és ezt a HANG-ban számtalanszor zseniálisan fogalmazza 

meg Jézus – hogy „ha te katolikusnak gondolod magad” – nem azt mondja, hogy 

ez jó vagy rossz – „akkor vedd tudomásul, hogy rád azok a szabályok 

érvényesek, amiket a katolikus egyház előír. Ha annak gondolod magadat. Ha 

nem – akkor nem érvényesek rád. Rajtad múlik a  dolog.”  

Testvérek! Minden keret, minden intézmény csak akkor tud fennállni, 

csak akkor tud megmaradni, ha a hangsúlyt az engedelmességre, az alázatnak az 

ellentétére teszi. Ugyanis a nyitottságnak ezekben az esetben az engedelmesség 

az ellentéte. Nem tud megmaradni semmi, ami intézményesül, ha az 

engedelmességre alapozva nem tudja betartatni a hívőkkel azt, amit ő jónak tart. 

És mi már tudjuk azt, hogy Jézus itt el is veszett. Itt már Jézust kereshetjük, meg 

mondhatjuk, meg imádkozhatunk, meg sok mindent csinálhatunk, de valójában 

egy kissé hiteltelenné válik a dolog.  

Hiteltelenné válik, mert majd a hirdetés keretén belül felolvasom nektek – 

elhoztam azt a 3 dokumentumot, –pontosan az engedelmesség elvárásának a 

bemutatására, és a nyitottságnak a bemutatására, . amit annakidején a Paskai 

László irt a Feri bácsinak, mikor legutoljára eltiltotta őt. Erre személy szerint én 

fogalmaztam meg egy reagálást, amit ugyancsak elhoztam, megmutatni, 

felolvasni, amit majd 400-an írtunk alá, és arra is kaptam választ. Tehát, hogy 

mit jelent engedelmeskedtetni, mit jelent a belső szabadság, nyitottság, és mit 

jelent az engedelmeskedtetéshez való ragaszkodás?  

Testvérek, valójában addig, amíg ebben a csapdában vergődik az ember, 

addig esélye sincs arra, hogy meghallja Jézus tanításában azt a felszólítást, hogy 

„alakítsátok át gondolkodásotokat!” Nem tudja, mert nem tudja, hogy hogyan 

kell. Nem tudja, kihez kell. Hát hogy csak egyetlen példával éljek, addig, amíg 

azt tanítják nekem, hogy hozzám a Jóisten nem szólhat, addig hogyan alakítsam 

Hozzá a gondolkodásomat? Addig hogyan próbáljam megérteni Jézust, a 

befogadásról már nem is beszélve? Pedig testvérek, az Isten kapcsolatba akar 

kerülni velem.  

Ha van a HANG- nak valamiféle értéke, akkor az egyik legnagyobb 

értéke az, hogy azt a látásmódot kínálta fel, hogy „kapcsolatba akarok kerülni 

veled!” és mi már tudjuk azt, hogy amikor kapcsolatba akar kerülni velünk, az 

azt jelenti, hogy boldogítani akar! Hát örömhírt hozott el nekünk! Hát értsük 

meg már végre, éljük át – de mikor tudjuk átélni? Mikor vagyunk Vele 

kapcsolatban?. 

 Tehát, ha valami nem illeszkedik bele abba a rendbe, amit az 

evangélium-béli Jézus gondolkodása, értékrendje felkínál nekünk, akkor meg 

kell, hogy akadjunk rajta, hogy itt valami baj van, ott tartunk -  dehát hol 

tartunk, testvérek? 

 „De hát le van írva” – és az írásnak nagyon nagy a hatalma.  

Testvérek, pontosan ez a probléma Jézussal az embereknél - hogy  az 

emberek az íráshoz ragaszkodnak. Márpedig Jézus –életként – életben hozta el a 
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tanítást. Nem írásban, nem szabályokban, hanem élő, lélegző mivoltában. 

Mennyire nehéz megérteni azt az embereknek – és abban az időben a zsidóknak 

is ez volt a legnagyobb problémája – hogy nem azt mondta Jézus, hogy „az 

írásban, a törvényben kell hinni”; nem azt mondta, hogy „ a bűn az kollektíve 

letehető!” –hanem azt mondta, hogy személyben - „bennem higgyetek!!”  

 Hát ezt képtelenség volt megemészteni, Ezt az ember – testvérek – 

én ügy látom – ma sem érti. Ma sem érti, hogy nem az evangéliumokba van 

belerejtve Jézus valósága! Ott a megismerése van elrejtve!  A valóság  a 

szívünkbe van beleírva! A valóságban ott lehet Őt megtalálni! 

 Az élő valóságában. A létező valóságában. A szerető mivoltában. A 

tanításon és íráson keresztül találjuk meg, de mi egy személyt fogadunk be. És 

ha ezt megértjük, akkor tudunk úgy szeretni, ahogy Jézus kérte, hiszen 

felvetődik a kérdés hogy amikor azt mondja Jézus, hogy „senki sem juthat az 

Atyához, csak általam” – de hát hogyan?  

Hát előtte oda  van írva, hogy „Én vagyok az Út, Igazság és az Élet” – hát 

az Úton járással.  

Nade, hogy lehet az úton járni? Hát a gondolkodás-átalakítással. Látható, 

élhető a Rend, az Egység, az Egész, hogy minden illeszkedik, passzol.  

És ha valamit úgy is élünk meg, hogy nem értjük – testvérek, idő kérdése 

az egész. Jézus kibontja belőlünk. Jól figyeljetek a megfogalmazásra: Jézus -, 

Jézus kibontja belőlünk. Belülről kifelé. 

 Testvérek, Vízkereszt ünnepét ünnepeljük. Sok dolgot hallottunk 

már erről, eléggé fel van magasztalva – a minap azt hallottam, hogy a 

„Vízkeresztség nagyobb ünnep, mint a Karácsony”, tehát Jézus 

megkeresztelkedése nagyobb ünnep, mint a megszületése.  

 Ugye, én magam beszéltem már arról, hogy akármerre nézünk, 

jobbra-balra, előre-hátulra, mindenhol „megkeresztelték” Jézust. Minden zsidó 

„megkeresztelkedett” a Jordánban. Bemerítő János is „Keresztelő János’, és 

mindenki kereszténnyé vált. Már eleve keresztény volt és nincs isten, aki 

megmagyarázza nekik, hogy nem így van. Nincs isten, aki megmagyarázza 

nekik, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy itt a fejben rend legyen, hogy végre 

megértsék, hogy az a keresztelkedés, amit ma mondanak, amit ma tartanak 

annak, annak semmi köze a vízbemerítéshez.  

Testvérek, mi már nagyon jól tudjuk - tudhatjuk, pontosan a Vida-

evangéliumon keresztül - mert  a csoda az, hogy olyan evangélium került a 

kezünkbe és közkézbe, amely következetesen Bemerítő Jánosnak nevezi 

Bemerítő Jánost, és amit tesz, azt nem keresztségnek, hanem bemerítésnek. 

Miért?  

Bemerítő János maga mondja el az evangéliumban, hogy „bűnbánatra 

hívlak benneteket.” Nem többre. Bűnbánatra „Bánjátok meg bűneiteket, mert ti, 

aki úgy gondoljátok, hogy megigazultak vagytok, ti, akik úgy, hogy mi már 

ebben az évben kollektíve ebben az évben a bűneinket leróttuk, mert kihajtották 

a kost vagy bakot  a pusztába, - akkor mi már bűntelenek vagyunk – bizony-

bizony, nézzetek a saját szívetekbe!” És amikor ezek az emberek a saját 

szívükbe néznek, tódulnak Bemerítő Jánoshoz, hogy a bűnbánatba 

bemerítkezzenek, mert a bemerítkezés nem más, mint a bűnbánat lepecsételése! 
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Arról is beszéltünk már, hogy mit keres ott Jézus. Mit keres az, aki 

elmondta magáról, hogy „Bennem a bűnnek semmije sincsen.” A válasz 

végtelenül egyszerű. Testvérek, hát hozzájuk jött. Hát kivel vállaljon 

közösséget? Még ebben is? Igen, még ebben is. Jézus ezzel akarta érzékeltetni, 

ezzel mutatta be, hogy „nekem veletek van dolgom.” 

De Bemerítő János azt mondta, hogy „én ugyan vízbe merítelek 

benneteket, de itt ne álljatok meg,. Ne álljatok meg, mert aki utánam jön, az 

nagyobb nálam. Az nagyobb nálam, és az benneteket  tűzbe akar bemeríteni, 

Nem vízbe! 

Az evangéliumokban olvasható az, hogy Jézus tanítványai vízbe 

merítenek. De Jézus nem merít vízbe. Miért? Hát nem ezért jött.  

 

Furcsa módon Jézus nem a vízbemerítést, nem a bűnbánatot helyezi 

előtérbe. Jézus az örömhírt helyezi előtérbe. Jézus önmagát helyezi előtérbe. 

Jézus azt helyezi előtérbe, hogy ő azért jött, hogy a Szentlelket elhozza. Hogy 

bennünket hazahívjon végre! Hogy az utat, ami oda vezet, megalkossa. 

Megalkossa, az életén keresztül. A magatartásán keresztül. Hogy valóban hiteles 

legyen az a mondata, hogy „én vagyok az Út, az Igazság és az Élet”.  

Testvérek, higgyétek el, valójában Jézus elsősorban nem is tanítani akar 

bennünket. Jézus éltetni akar bennünket. De ahhoz, hogy éltessen bennünket, 

ahhoz nélkülözhetetlen a tanítása. 

Jézus azért jött el, mert minden árat épes megfizetni értünk, hogy végre 

hazahívjon bennünket. Végre megértsük azt, hogy milyen az Isten. Hogy ne 

kelljen így kitalálni, meg úgy kitalálni, bálványokat imádni, hanem ha azt 

kérdezi tőlünk  valaki, hogy „tessék mondani, milyen az Isten?” akkor hallatlan 

örömmel a szívemben azt tudjam mondani, hogy „olyan, mint  Jézus Krisztus. 

Olyan, mint az Égi Béke itt a Földön.” Amen . 

 

 


