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Gazdagrét          2011.02.13. 

 

Prédikáció 
 

 Kedves testvéreim! 

 Jézus Hang által való tanításának az egyik, ha nem a legnagyobb érdeme, hogy 

a hívő ember Istennel való kapcsolatának középpontjába a gondolkodás átalakítást 

állítja. Ha jól megnézzük, akkor láthatjuk, hogy kétezer év egyháztörténete azt 

igazolja, hogy a megtérés, az egyházakba való betagozódás, a szertartásokon való 

részvétel, az egyházi előírások és ünnepek betartása nem alkalmasak arra, hogy a hívő 

ember az evangéliumi, valóságos Istent megismerje és befogadja. Valójában erre még 

a pap sem képes, hiszen mindaz, amit tanít a teológia, olyan keret, amely 

szükségszerűen szinkronban van az uralkodását, hatalmát gyakorló, lelkeket kézben 

tartó egyházával. 

 

 2011-et írunk és nap, mint nap hallunk olyan komoly tudományos 

eredményekről, amelyek segítségével egyre pontosabb képet kapunk önmagunk és 

világunk keletkezéséről és működéséről. Ezzel szemben a vallások által kínált 

tanításban az evangéliumi Jézus erkölcsi útmutatása, valósága nem található meg. 

 Nem található meg a hatalmi hierarchiában, nem található meg a lelkek feletti 

uralkodásban, nem található meg az egyházi kereteket szolgáló szabályokban. Tehát 

nem található meg az intézmény által tanított gondolkodásban és magatartásban. 

 Nem, mert az evangéliumi Jézus egyszerűen ismeretlen maradt. 

 

 Többször előfordult már, hogy olyan könyv került a kezembe, amelyik az 

’Ismeretlen Jézus’-t mutatta be. Erről az ’Ismeretlen Jézus’-ról hamar kiderült, hogy 

házas volt, hogy római katonától származott, hogy herceg volt, hogy nem is volt. 

 Az nem derült ki, hogy az evangéliumok tanítása mögött, miképp bontakozik ki 

egy olyan Jézus, aki végtelen szeretetében, embert szolgálatában arra hívja fel a 

figyelmet, hogy ha valóban meg akarod ismerni az Istent, akkor alakítsd át a 

gondolkodásmódodat. 

Mennyire? – Gyökeresen! 

  

 Jézus, a János evangéliumában olvasható tanításában, az új parancsával egy új 

szövetséget kínál az övéinek. Egy olyan szövetséget, amelyben az Ószövetség 

Istenének igéretén túl –amelyben azt mondta: Veletek vagyok!– egy új tartalommal 

töltve meg az Isten és ember kapcsolatát, azt ígéri, hogy: aki szeret engem, azt Atyám 

is szeretni fogja és hozzá megyünk és lakást veszünk nála. Rövidebben szólva azt 

mondja: nemcsak veled vagyok, hanem benned is vagyok! 

 Ugyanakkor mindez felveti azt a kérdést is, hogy ha Jézus új szövetséget kínál, 

akkor az elhangzott szentírási rész szerint (Mt. 5;17,), hogyan tölthetné be 

Törvényként a régit. De mindez csak addig probléma, amíg valaki úgy gondolja, hogy 

ez a ’Törvény’ – amiről Jézus beszél - az ószövetségi Szentírás minden sora, minden 

szava. Ha viszont megértjük azt, hogy a Jézus által felmondott Törvényben az Istenhez 

tartozás lényege van, akkor viszont Jézus a Tízparancsolat, megvalósítását, tartalmat 

adását fogalmazta meg annak betöltésében. 
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 Valójában ezt is megvalósíthatatlannak gondolta az ember, de Jézus a földi 

életével azt igazolta, hogy ennek a megvalósítása bizony nem hogy nem lehetetlen, 

hanem alapja, gyökere mindannak, amire épít Jézus az ember felemelkedésében. 

 Persze ha az embernek nincs füle a hallásra, ha hívő emberként nem képes 

másra, minthogy az Istent a saját látásához igazítja, akkor az első, a döntő parancs is 

csak egy félremagyarázott gondolat, egy megvalósíthatatlan magatartás marad. 

 Viszont az elmúlt évek tanulása, az értékrendünk Igéhez való alakítása azt is 

igazolta, hogy nem könnyű rendet teremteni ott, ahol annyiféle látásmóddal, 

magyarázattal találkozik az ember azzal kapcsolatban, hogy miképp is tudja szeretni az 

Istent teljes szívéből, teljes értelméből, és teljes erejéből. (Mk. 12;33,) 

 Főleg akkor, ha helyenként a Hang tanításában is azzal találkozunk, miszerint: 

Engem szeretni nem lehet, csak közvetve embereken keresztül. (Hang 5/365) 

 

 Testvéreim! 

 A közösségünkben ez az egyetlen Hang idézet is képes volt hatalmas vihart 

kavarni. Hát még ott, ahol nem úgy, és nem olyan mélységben elemzik, boncolják az 

evangéliumok tanítását, mint a közösségünkben. 

 Persze érthető, ha Jézus az embert-szeretést hangsúlyozza egy olyan világban, 

ahol előbb építenek és tartanak fenn menhelyet a kutyáknak, macskáknak, mint a 

hajléktalanoknak. Ott, ahol az emberek képesek arra, hogy a vagyonukat örökségül 

hagyják a háziállataikra, miközben gyermekek ezrei halnak éhen világszerte. Ott, ahol 

napjainkban többre becsülik az állatokat, mint az embert. 

 De ha rendet akarunk tenni a gondolkodásunkban, akkor látnunk kell azt, ahogy 

a Tízparancsolat elsőként megfogalmazza, hogy az Istent elsősorban közvetlenül kell 

szeretnem. 

 Hogyan? 

 Úgy, ahogy kérte! Úgy, hogy magamat, a lelkemet adom érte. Úgy, hogy el 

tudjam veszíteni az életem, hogy a valódit Tőle átvehessem. Úgy, hogy Jézust az 

életem középpontjába helyezem. Úgy, hogy tanulom, megismerem és befogadom az 

Istent. Úgy, hogy a gondolkodásomat átalakítva, képessé válok hallgatni a hazahívó 

szóra, annak ellenére, hogy a környezetem azt mondja rám, hogy megbolondultam. 

Úgy, hogy hozzá emelem a lelkem, és reggel a napomat Vele kezdem. Vele kezdem és 

este Vele zárom le, miközben az odaadottságomat a kettő között se felejtem el. Úgy, 

hogy ha életproblémám van Hozzá fordulok. Úgy, hogy megtanulom szeretni az 

ellenségem. Úgy, hogy ha kell, az életemet áldozom érte. 

 Igen meg kell tanulnom, mert megértettem, hogy a szeretet elsősorban nem 

érzelem! 

 Úgy, hogy mert Jézust szeretem, kinyitom felé a szívem, és megtanulom tőle 

azt, ami a második főparancs, hogy szeretnem kell embertársamat, mint önmagam. 

 Igen, mert Jézus a Hang tanításában arra mutat, hogy minden amit mások 

irányában szeretetből teszek, az valójában engem gazdagít, nekem teszi szebbé a 

lelkemet. Megértem, hogy nem azért szeretem a másikat, mert a gyermekem, mert a 

feleségem vagy a férjem, nem azért mert megérdemli, nem azért mert rászorul, hanem 

azért mert szeretet van bennem! 

 Ez a szeretet egyben szolgálat is. Szolgálat, de nem kiszolgálás. Igen, mert 

Jézus a szeretetet nem adja, hanem árasztja. Árasztja folyamatosan, mint ahogyan a 
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Nap a napsugarakat. Az embernél ez a szeretet a szolgálatban nyilvánul meg. Egy 

olyan szolgálatban, amely bár másra irányul, mégis én gazdagodom általa.  

 A másik embert sem rosszabbá, sem jobbá nem tudom tenni, de önmagamat 

igen! Valójában minden szolgálatban, amelyre a szeretet késztet, Jézusnak vagyok a 

partnere. 

 Csuda dolog ez, hiszen Jézus arra késztet, hogy az iránta való szeretetből az 

embert szolgáljam, ne pedig az Istent. Az Isten bennünk nem szolgákat akar, hanem 

együttműködő partnerokat. Ezt a partnerséget Jézus a Hang-ban a következőképpen 

fogalmazza meg: ha itt a Földön a szeretetben a partnered lehetek, akkor a másvilágon 

a szolgád leszek.  

 Testvéreim! 

 Amíg az Istennel nincs élő kapcsolatom, addig Őt szeretni sem tudom. Ez a 

kapcsolat akkor jön létre, amikor veszem a fáradtságot, hogy a gondolkodás 

átalakításon, a fogalmi és értékrendben való újratanuláson keresztül megismerem. 

Ennek a tanulásnak, a megismerésnek a folyamata nem más, mint a boldogság 

megtapasztalása, a benső béke megélése. Igen, mert ebben a folyamatban azt tanulom, 

hogy Jézust az Igéjén keresztül hogyan birtokolhatom. Ebben a birtoklásban adom 

vissza az Istennek azt, ami kezdettől fogva az Övé volt: önmagamat. 

 Téved az, aki azt tanítja, hogy az Istent az embernek vissza kell szeretni. Az 

Istent nem vissza kell szeretni, hanem megszeretni! 

 Nem azért szeretem Jézust, mert Ő szeret engem, hanem azért, mert az Ige 

befogadásával már szeretet van bennem. Akkor is, ha mások nem szeretnek engem. 

 Jézus egyetlen módon szolgálta az embert. Úgy, hogy arra tanította, ami a 

szellemi sötétségből, a múlandóságból, az önzésből és szenvedésből az eredeti 

otthonába, az örök fény és szeretet országába, a különbözőségek dinamikus 

harmóniájába a kiutat mutatta. 

Kedves testvérek! 

 Mindaz, ami az Ószövetségi Törvény szerint, az Isten és embert szeretés 

vonatkozásában még két külön parancsra bomlott, az Jézusnál egy új egységes 

tartalmat kapott.  

 A János evangéliumának a 15;12-es versében Jézus azt mondja a 

tanítványainak: „Ez az én parancsom, hogy úgy szeressétek egymást, amint én 

szerettelek titeket.” Ahhoz viszont, hogy az egyik tanítvány szeretni tudja a másikat, 

ahhoz szeretnie kell először azt, aki erre tanította. Szeretni csak akkor tudom helyesen 

az embert, ha már tisztában vagyok azzal, hogy Ő hogy szeret engem. 

 Ezzel a kérdéssel a szívem mélyébe kell néznem, hogy megláthassam és 

megérthessem azt, hogy Jézus úgy szeretett, hogy az örök élet titkainak átadásáért és 

itthagyásáért, a szerető Isten bemutatásáért a kereszthalált is vállaló kínszenvedésével 

fizetett. 

 Így aki az Istent tehát Jézust tanulja és befogadja, az az embert is szeretni fogja, 

mert pontosan azt tanulja, hogy hogyan válhat jobbá szeretetteljesebbé, miközben 

ezzel a saját lelkét gazdagítja. 

 Végül is minden embernek Jézusban az Atyának azt a szeretetét kell 

megszeretni és befogadni, amelyre teremtve lett! 

 

Az Égi Békére itt a Földön!               Ámen                                    Szabó János 


