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Gazdagrét          2011.04.10. 

Prédikáció 
 

 

Sokszor, amikor közösségbe megyünk a szokásos napi problémákkal 

terhelve, nehezen tudjuk megélni, hogy miképp és hogyan vagyunk a boldog 

Isten, boldog gyermekei. A kapcsolatainkban jelentkező kisebb-nagyobb gondok 

és problémák többnyire úgy befolyásolják a lelkületünket, hogy nem olvasható 

le rólunk az, hogy kihez is tartozunk. 

 

Én magam rendszeresen a többnyire nyomasztó álmok hatására reggelente 

úgy ébredek, hogy valószínűleg sok mindent lehet rajtam látni, csak azt nem, 

hogy örömmel kezdeném el Jézussal a napomat. Külön megterhelő, hogy ezek 

az álmok a reggeli ébredésnél még nagyon valóságosnak, és nagyon igaznak 

tűnnek. Olyannyira, hogy sokszor el kell gondolkodnom azon, hogy melyik az 

álom és melyik a valóság. Ez a lelkiállapot, valamikor a délelőtt folyamán az 

első kávé elfogyasztását követően kezd elmúlni. Hát igen, mintha a reggeli 

kávénak ördögűző hatása lenne. Nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki ehhez 

hasonló problémákkal birkózik. 

 

 Ilyenkor azon gondolkodom el, hogy miért hat ránk még mindig ilyen 

mértékben a hangulatunk, annak ellenére, hogy Jézusban megtért embereknek 

gondoljuk magunkat. Mindezt tetézi még az emberre ható külvilág is. 

 Ha körbenézek, egy leírhatatlanul színpompás, látványos környezetben 

élünk, amely arra készteti az embert, hogy folyamatosan a külsőségekre 

figyeljen. Figyeljen a külvilág minden olyan jelzésére, ami a belsőtől elvonja a 

figyelmet. Gondolok itt a reklámok áradatától kezdve a politikai helyzetig 

bezárólag mindarra, amivel nap, mint nap találkozunk. Arról nem is beszélve, 

hogy mit szól hozzám az ismerősöm, milyennek látnak a barátaim. Van, amikor 

az embert a hiúsága arra készteti, hogy a külvilág által kreált képnek minél 

inkább megfeleljen. Igen, mert a világnak az a nagy kérdése, hogy mid van, és 

hogy nézel ki. Jézus nagy kérdése ezzel ellentétben pedig az, hogy, hogy nézel 

be? Az, hogy mi van a felszín alatt? 

 

 Na, ezt a képet már nem olyan egyszerű sem felismerni, sem alakítani, 

mert arra kérdésre kell felelni, hogy valójában ki is vagyok én? Ehhez viszont 

szükségszerű, hogy az ember csalódjon a külvilág kínálta múlandó „értékek” 

mindenhatóságában, hogy bele tudjon szeretni a Jézus kínálta örök értékek 

mindenhatóságába. Ez a lélek számára a legnagyobb és legdöntőbb fordulópont. 

 

Folyamatosan találkozom a Hang olvasása közben azzal, amikor végső 

kétségbeesésében fordul az illető Jézushoz, mert önmagától képtelen megtalálni 

a kiutat. Önmagától képtelen felismerni, hogy a megoldás Istennél van. 
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De ha egyszer elér odáig, hogy elkezd gondolkodni, és felteszi magának 

azokat a kérdéseket, hogy: mi az értelme az életemnek? Miért és kiért élek? 

Azért keljek csak fel minden reggel, hogy dolgozni menjek? Csak azért feküdjek 

le este, hogy másnapra kipihenten ébredjek? Annak örüljek éppen, mert süt a 

Nap? Ha esik az eső, akkor meg szomorkodjak? Az egyik nap a hideg, a másik 

nap a meleg legyen az, ami foglalkoztat? Miközben így rakódik végtelen 

egyhangúságban az egyik nap a másikra. 

 

Többször találkozom a Hang könyvekben azzal, hogy a kérdezőnek azt 

tanácsolja Jézus, hogy ne a nagy tettekben, ne a rendkívüliségben keresse, 

hanem a hétköznap apró örömeiben találja meg Őt. És ha Jézus ezt mondta, 

akkor ez így is van. Miért is? 

Egy másik Hang levélben azt mondja Jézus, hogy a hűségünket nem rövid 

távon, hanem hosszú folyamaton keresztül tudjuk kimutatni Felé. Ez a világ 

számára, természetesen messzemenőleg nem néz ki olyan „sikeresnek”. Egy 

szívből jövő jó szó, egy építő, buzdító, vigasztaló gondolat, egy Jézusi ige 

megértése, és szívünkbe zárása mindaz a kincs, ami a mennybéli koronánkat 

fényesíti. 

 

Milyen érdekes lenne, ha az emberek mindazt, amit magukról gondolnak, 

mint egy maszkot, vagy mint egy kabátot levennék, akkor vajon mi maradna 

alatta, ha az örök értékek tükrében néznénk? Ezzel ellentétben a mi békénk, nem 

ebből a világból forrásozik. A mi felülmúlhatatlan értékünk a Jézusban 

megszületett életünk lett. A világtól távolodunk, az Istenhez közeledünk. 

Hiszek abban, hogy Hozzá tartozni, a világ felé való életünkben tűnhet 

szürkének, de befelé a szivárvány minden színében pompázik. Minden egyes 

Jézusi gondolat úgy gazdagítja a lelkünket, mint a szivárvány színének egy új és 

még újabb árnyalata. 

 

Mindez természetesen nem működik anélkül, hogy az ember tanítvánnyá 

ne akarjon válni. Az a csodálatos ebben, hogy minél többet tanulunk, annál 

éhesebbé, és még éhesebbé válunk annak az Országnak a megismerése, és 

megértése felé, ahová tartunk. Olyanok vagyunk, mint az a gyerek, aki 

megkóstolja azt az édességet, amire a legjobban vágyott, és nem tudja 

abbahagyni az evést. Ezzel ellentétben Jézus igéje olyan táplálék, amivel soha 

nem tudunk betelni, és nem rontjuk el vele a gyomrunkat. Jézus pedig nem 

marad adósa annak, aki kinyitja a szívét és értelmét felé. A legnagyobb és 

legszebb ajándékot adja nekünk, amit kaphatunk: Önmagát. Olyanná válunk, 

mint az a mécses, amiben Jézus az olaj. A kanóc pedig a mi felé irányuló 

szívünk szándéka. De ha valamelyik hiányzik, nem világít a mécses. 

 

Minden alkalommal, amikor egy közösség elkezdődik, imádkozunk, és 

ebben az imában meghívjuk Jézust, hogy legyen jelen közöttünk és bennünk. 
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Eszembe szokott jutni, hogy ha hiszünk abban, hogy valóban jelen van, akkor 

tényleg ott van, és ott ül mellettem, és a mellettem ülőben, és a mellette ülőben 

is, és mindenkiben! Ha arra gondolok, hogy ha tényleg látnám a szemeimmel is, 

szerintem meg sem mernék szólalni! (Talán nem vagyok ezzel egyedül!) Pedig 

ha azt mondta, hogy ott van, akkor valóban ott van! Nem akárki ül mellettem, 

hanem személyesen Jézus! Vajon hány emberhez van Ő ilyen közel? Bizonyára 

csak azokkal tud ilyen kapcsolatba kerülni, akik ezt el tudják hinni. 

 

A nyitottságunk nélkülözhetetlen a látásmódunk folyamatos alakításában. 

E nélkül nem tudjuk az Istent a szívünkbe befogadni. És még így sem egyszerű! 

Mire az ember megtanulja azt a nyelvet, amit az Isten beszél, ahhoz végtelen 

nyitottság kell Jézusra. Hiszen mi legtöbbször csak keretekben, formákban, és 

határokban tudunk gondolkodni. Nagyra kell tárni a szívünk kapuját ahhoz, 

hogy be tudjuk fogadni, ezt az elképzelhetetlenül másmilyen Országot. Nem 

véletlenül mondja Jézus az egyik Hang levélben, hogy a Hang tanítását csak 

nagyon kifinomult lelkek értik meg. 

 

Most, amikor írom a prédikációt a hat éves unokahúgom egy öklömnyi 

méretű nagyítóval sétálgat a lakásban és vizsgál meg mindent. Hogy mit, és 

hogyan lát másképp. Kétszer akkora a nagyítón keresztül a szeme, mint 

valójában. Hát valahogy így vagyunk mi is. Hatalmasra kell nyitnunk a 

szemünket, hogy meglássuk mi a valós, és mi a talmi. Számunkra Jézus igéje az 

a nagyító, amivel egyszer meg tudjuk látni, milyen végtelenül gazdag ez a 

Mennyek Országa. Az biztos, hogy nem olyan, amilyennek elképzeljük. Annál 

sokkal fényesebb, ragyogóbb, gazdagabb, teljesebb! 

 

Egy alkalommal nehéz élethelyzet előtt áltam és leültem imádkozni, hogy 

tudjak a rám váró nehézségben az Istenben megmaradni. Ahogy becsuktam a 

szemem, szorosan, egymás mellett fénylényeket láttam állni. Sokan voltak és az 

egész olyan felfoghatatlan volt. Úgy érzékeltem őket, hogy különálló lények 

voltak, de mégis egyek! Azt éltem meg, hogy végtelen nagy örömmel, teljes 

szívből drukkolnak nekem, hogy az a szándékom, ami miatt Jézushoz fordultam 

sikerüljön. Örültek nekem! Mindez nem csak egy érzelmi élmény volt. Olyan, 

mintha tisztán átjárta volna a szívemet, értelmemet, mindenemet. Bárhogy 

próbálnám érzékeltetni ezt az élményt, mindig azt érzem, hogy hazugság minden 

szó, amit kimondok róla, mert meg sem tudja közelíteni azt, amit megéltem. 

Olyan mintha szavak, keretek közé próbálnám szorítani a határtalant. Olyan 

volt, mintha annak a valósága érintett volna meg, hogy mit jelenthetünk mi 

mindannyian a mennyei lények számára. Ha egy szívből jövő ima ezt váltja ki, 

mekkora öröm lehet számukra az, ha egy-egy igerészt értünk meg és zárunk a 

szívünkbe. El sem tudjuk képzelni, hogy mennyi és mennyi, az Isten 

szeretetében élő szellemi lénynek vagyunk mi az örömére. Örül nekünk a 

Mennyország, örül nekünk az Isten! 
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Pedig nagyon sokat kellet várnia Jézusnak rám. A közösségünkben én 

vagyok az egyik legfiatalabb. Ezért sokszor halottam a közösségben: te még 

olyan fiatal vagy! Pedig ez is látásmód kérdése. Egyszer egy álmomban láttam 

magam, ahogy bemegyek egy szobába. A szoba közepén Jézus állt. Egy gyertya 

volt a kezében. Tudtam, hogy ez az én belső szobám, a lelkem. Megkaptam a 

gyertyát, és ahogy körbenéztem egy négyzetcentiméternyi szabad terület sem 

volt a falon. Tele volt aggatva arcképekkel. Már nem emlékszem konkrét 

arcokra, de tudtam, hogy ez mind én voltam valamelyik előző életemben. 

Megéltem, ahogy néztem ezeket a képeket, hogy mindegyik én voltam, és 

mégsem én. Ahogy körbeértem, már csak egy nagyon keskeny sávban láttam 

szabad helyet. Tudtam azt, hogy ez az életem, nagyon komoly súllyal esik latba. 

Ezek után ki tudja ki az öreg, ki a fiatal? 

Ha az élményemet veszem alapul, mindenkinél öregebb vagyok. Azt 

hiszem ez az álom igazolta azt, hogy az ember mennyire nem lát rá önmagára, és 

másra sem. De az az egy biztos, hogy lényegét tekintve nem a mögöttem lévő 

évek száma, hanem az Isten iránti elkötelezettségem a döntő. Hozzátartozni nem 

kor kérdése. Lehet súlytalanul élni fiatalon, és idősen is. Úgyhogy ezek után 

bízom abban, hogy a továbbiakban nem fognak az idősebb nőtestvéreim 

megorrolni, ha úgy köszönök el tőlük közösség után, hogy szervusztok 

kislányok! 

 

Boldog vagyok, hogy hálás szívvel köszönhetem meg Istennek azt, hogy 

segít elhinni az e világ sötétségében, hogy van világosság! Segít megtanulni azt 

elhinni, hogy nem kell senkitől, és semmitől sem félni. Ez a legnagyobb 

bátorság! 
Ebben az erőszakos világban tudni képviselni, hogy az ember ne üssön 

vissza! Ez a legnagyobb szelídség! 

Megszabadulni a lehúzó gondolatoktól, elhinni, hogy nem történhet velem 

semmi baj, mert az Istent szeretőknek minden a javára válik. Ez a legnagyobb 

szabadság! 
Tudni józanul átgondolni a nehéz helyzetekben, hogy vajon most mit 

tenne Jézus a helyemben? Ez a legnagyobb bölcsesség! 

Vállalni érte azt az áldozatot, hogy kitartsunk mellette, bármi történjen is 

velünk? Ez a legnagyobb hűség! 

Odaadni érte az életünket! Ez a legnagyobb szeretet! 

Hát ez az Égi Béke a Földön! 

 

           Ámen 

 

 

Szabó Ivett 


