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2011.12.11. 

Prédikáció 

 

Kedves Testvérek! 

 

 Minden évben újra és újra megünnepeljük Jézus születésének 

évfordulóját karácsonykor, húsvétkor pedig a feltámadását. Ebben 

az évről évre ismétlődő körforgásban, sokszor hátérbe szorul e két 

döntő fontosságú ünnep között az élete, a tanítása. 

 Pontosan az, amiért megszületett!  

 Jól tudjuk ebben a világban elsősorban a karácsony, az 

ajándékozásra, az éppen aktuális vágyaink kielégítésére szolgál. 

Erre törekszik szinte minden ember, megteremteni a tökéletes 

karácsonyi hangulatot. A családunkban, elvéve mindennek az élét, 

körülbelül a nyár közepén – a legnagyobb melegben szokott 

felmerülni az a kérdés: - Csak azt az egyet tudnám, hogy milyen 

karácsonyfát vegyünk idén? – mert időben kell elkezdeni tervezni.  

 Természetesen mindezek hozzájárulhatnak a karácsonyhoz, 

ha az ember nem erre teszi a hangsúlyt. 

 Mi már abban a helyzetben lehetünk, hogy Jézus megtanított 

arra, hogy mi az igazán lényeges, és fontos.  

 Nem tudom, hogy ennek a két eseménynek, a születésének és 

feltámadásának látványos ünneplése mögött, miért nem tesznek 
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legalább ekkora hangsúlyt az életére. Mert ezért jött. Azért, hogy 

tanítson. 

 De az Igének a szívig való eljutása nem egy könnyű dolog. 

 Az egyik vasárnap a rádió által közvetített misében, arról 

prédikált a pap, hogy milyen jó annak, aki képes azt meglátni, 

hogy egy szerető család, egy doromboló kályha épp elég ahhoz, 

hogy az ember azt élhesse meg, hogy megvan mindene. Ebben a 

szép idilli képben csak az a gond, hogy rengeteg embernek van 

úgymond szerető családja, jobb esetben lehet, hogy nem is egy 

kályhája, mégsem boldog.  

 Természetesen értem, hogy abban a világban amelyben 

élünk, minden azt sugallja, hogy semmi sem elég. Mindenből még 

többet, és többet akarjon az ember birtokolni. Nem így a Jézus 

kínálta erkölcsi értékekből. 

 

 De vajon, akit az Ő igéje vonz, aki az Ő tanítványa, annak mi 

az elég? Mi az a hajtóerő az ember életében, ami ennél 

továbblendíti? 

 Én azt hiszem az öröm. Az-az öröm, amikor az ember megél 

valamit az Ige által az Isten Országából. Amikor a sajátja lesz. 

Amikor életté válik benne. Ez képes létrehozni azt a vonzást, ami 

egy örök kíváncsiságot, éhséget jelent annak, aki az Ő Igéjét 

tanulni akarja. Ennek csillapítására egyetlen dolog képes: a 

Tanulás!  
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 És Jézus nem marad az adósunk. Mindig több és több érteni, 

felfedezni valót kínál. Bár ez elsősorban az e világi táplálkozásra 

igaz, de itt is értelmet nyer, hogy evés közben jön meg az étvágy. 

Ha annál az asztalnál ülünk, ahol Jézus szolgál fel nekünk, és Ő 

kínálja a táplálékot, akkor arra a legközelebbi alkalommal is 

éhesek leszünk. Sőt! Még éhesebbek, még éhesebbek, és még 

éhesebbek. 

 Jézus nem a múlandó világ kínálta értékekben gazdagít 

bennünket, amit előbb-utóbb úgyis elveszítünk. Ezek azok a 

kincsek, amelyek a földi élet elmúlása után is a mieink 

maradhatnak. Elmúlnak az anyagvilágbeli gondjaink-bajaink, 

fájdalmaink, de ha a lelkünkre tekintünk akkor azt éljük meg, 

hogy Jézus, szeretete ragyog be minket.  

 Nagy csoda az Isten. Mindent megváltoztat annak az 

életében aki befogadja a szívébe. Úgy kiforgatja az embert az 

általa elképzelt önmagából, hogy utólagosan értetlenül áll az előtt, 

hogy hogyan is gondolkodhatott másképp.  

 Az ember számtalanszor képes mindent, és mindenkit az 

életében számításba venni, csak az Isten erejét – a 

leglényegesebbet - felejti ki sokszor. Hányszor és hányszor 

találkozunk az evangéliumokban azzal, hogy valaki Jézustól kér 

valamit és Ő a többszörösét adja. Az Isten, minden megoldásban, 

a végtelen szeretetét kínálja fel, ha az ember szívének hitével és 

odaadottságával találkozik. 
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 De az Igének a szívig való eljutása nem egy könnyű dolog. 

 Az ember nem adja oda magát egykönnyen. Nehezen értjük 

meg az Igét, az Isten nyelvét. Milyen sokszor elhangzik az a 

mondat a közösségben egy már többször átbeszélt Ige kapcsán, 

hogy erről már beszéltünk. Jó esetben az is követi ezt a mondatot, 

hogy: ’és akkor azt beszéltük ezzel kapcsolatban, hogy…’  

 Milyen hatalmas ajándéka az Istennek, hogy mi ezt már 

elmondhatjuk. Köszönhetjük ezt annak, hogy folyamatosan 

tanuljuk a Mennyek Országának nyelvét. Ehhez a 

közösségünknek adott egy olyan páratlan ember, mint a Feri 

bácsi, aki odaadta az életét Jézusnak. Létrehozva ezzel azt a 

lehetőséget, hogy a Hang segítségével értsük Jézus igéjét, és mi is 

oda tudjuk adni Neki a szívünket. 

 Megszületik Jézus. Földig hajolt az Isten, hogy aki haza akar 

találni, az befogadhassa a szívébe a tanítását. 

 De az Igének a szívig való eljutása nem egy könnyű dolog. 

 Bizony újra a Földig hajol az Isten, és elküldi azt, aki a Hang 

tanításán keresztül lefordítja Jézus szavait. A Hang tanítása az a 

bekötő út lehet, ami ahhoz az ajtóhoz vezet amire az van írva, 

hogy a szívünk kapuja. Ez előtt áll Jézus és kopogtat. De hát eddig 

is el kell érnünk.  

 Milyen jó nekünk, hogy az Isten nem annak lát bennünket, 

mint aminek mi látjuk magunkat. Milyen jó nekünk, hogy már 

hányszor éltük meg az életünkben, hogy veszett fejsze nyele az, 
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amit csinálunk. Milyen jó, hogy az Isten nem mond le olyan 

egyszerűen rólunk, mint mi önmagunkról. 

 Sokszor eszembe jut az, hogy Édes Istenem, ha rám nézel Te 

vajon mit látsz? Biztos vagyok benne, hogy nem azt, amit én 

látok, és valószínűleg Neki van igaza! 

 Biztos vagyok benne, hogy mindannyian az Isten lelke által 

teremtett egyedi csodalények vagyunk. Az viszont nem csoda, 

hogy elrontottuk ezt, hiszen egyedül csak erre vagyunk képesek. 

Az e-világban mindent fel tudunk fedezni, ki tudunk találni, a 

biofegyverektől kezdve a hangyák táplálkozási szokásáig, csak az 

azt egyet nem, hogy hogyan legyünk boldogok. Tudományos, 

kulturális, emberi erőnket megfeszítő, mindent felülmúló 

értékeket állítunk fel. Díjakat osztunk a nagy, és még nagyobb 

eredményeket produkáló kategóriákban. Tesszük magunkat egyre 

okosabbá és szebbé ebben a világban. Folyik az álarcosbál. 

Tetszelgünk a magunk alakította szerepekben. De ha a lélek 

mélyére nézünk, akkor kiderül, hogy szenvedünk mint a kutya. 

Mert a valódi boldogságot, amit az Isten kínál fel, nem tudjuk 

megvalósítani. Az ez utáni vágyódás a lélek legmélyén, az ember 

szívébe van írva kitörölhetetlenül. Az ebbe az irányba való 

törekvésünk nevű kategóriában viszont nem osztanak díjat ebben 

a világban. 

 Pedig Jézus másképp lát minket, méghozzá nagyon 

másképp! 
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 Ezen a héten csütörtökön az egyik testvérünk azt kérte, hogy 

imádkozzunk felette. Amikor megfogalmazta azt, hogy miért kéri 

az imánkat, akkor az volt az első mondata, hogy szüksége van 

Jézusra.  

 Engem nagyon szíven ütött ez a mondat. Természetesen 

mondta tovább a gondolatait, hogy miben és hogyan látja azt, 

hogy az életének mely problémás területén, miben van rá 

szüksége. De én nem tudtam ezen a kérésen továbblépni. 

Szüksége van Jézusra! Megéltem magamban Jézus végtelen 

örömét. Az imát kérő testvérünk az Ő hiányát fogalmazta meg, 

ami mint tudjuk nem egy jó érzés. Bennem mégis hatalmas öröm 

volt. Azt átélni, hogy Jézus hihetetlenül örül neki. Örül annak, aki 

ki tudja azt mondani, hogy szüksége van Rá! Erre várt már mióta! 

 Mit lát többnyire az ember? Szükségem van egy új autóra, 

egy jobb munkahelyre, jobb lakásra, több pénzre, társra, stb. 

Mindenezek végén jó esetben talán az Istenre. Persze akkor, ha 

mindezeket tudja adni. De hát nem így van. 

 Ha nem is tudatosult olyan mélységben ez a mondat mint 

ahogy ezt a testvérünk kimondta, mégis azt hiszem ennél nagyobb 

ajándékot Jézusnak nem adhatott volna.  

 Advent második vasárnapja van. Ez a várakozásról szól. 

Várjuk Jézus születésének napját. Engem csütörtökön Jézus azzal 

a felismeréssel ajándékozott meg, hogy az Ő számára mit jelenthet 

a várakozás. Arra várni, hogy a Tőle való elfordulásunk óta eltelt 
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temérdek élet, és tapasztalt eljuttasson oda, hogy ki tudjuk 

mondani ezt a mondatot: Szükségem van az Istenre. Azt 

gondolom Jézus születése ezzel a tartalommal nyer értelmet annak 

a számára, aki ezt megéli. Értelmet nyer Jézusnak az a kijelentése, 

hogy „Boldogok a szellem koldusai, mert övék az Egek 

Királysága. (Mt. 5;3,). És valóban csak annak tud Jézus mindent 

odaadni aki Őt hiányolja.  

 Sokszor eszembe jut Jézus azon Igéjével kapcsolatban, hogy 

az ajtód előtt állok és kopogtatok, milyen sok emberi élet telik el, 

mire az ember egyáltalában felfedezi, hogy van ajtó! Nemhogy 

valaki kopogtat rajta. És az nem más, mint az Isten.  

 Kinyitni, kitárni a szívünk ajtaját nem egy könnyű dolog. 

Sokáig harcolunk Jézussal, próbáljuk meggyőzni, hogy mi tudjuk 

jobban, hogy melyik az életre vezető út. De idővel be kell látnunk, 

hogy nem így van. Milyen jó, hogy Jézus nem adja fel olyan 

könnyen a velünk, és értünk való kapcsolat létrejöttét, mint mi. 

Többször hallottam egy-egy ismerősömtől, hogy „én azért nem 

hiszek Istenben, mert meghalt valamelyik családtagom! Hogy 

tehetett ilyet az Isten? Én ezt soha nem bocsátom meg neki!” És 

ennyi bőven elég hogy a szíve ajtaját - ami előtt Jézus áll - egy 

életre becsapja. 

 De az Igének a szívig való eljutása nem egy könnyű dolog. 

 Sokszor eszembe jut, az a mondata, hogy úgy szeressétek 

egymást, ahogy én szerettelek titeket.  
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Mondja ezt a tanítványainak. Hát jó-jó értem, szeressük egymást. 

De úgy, ahogy Te!? Éretem én Uram, hogy nagyra tartasz engem, 

de ennyire? Úgy csináljam, ahogy te?  

 Sokszor látom a testvéreimen, amikor a közösségbe jövünk, 

hogy milyen tehetetlenek, mert a szűkebb családi környezetük 

szeretetlenül viselkedik velük. És mivel már Jézus szemén 

keresztül igyekeznek nézni a világot, ezt egyre inkább látják. 

Hiába kínálják Jézust fel nekik. A fiam, a menyem, a lányom…. 

Többször látok szomorúságot a körülöttük lévők értetlensége 

miatt.  

 De vajon Jézus is így látja? Abban biztos vagyok, hogy 

Jézus másképp lát minket, méghozzá nagyon másképp! 

Valójában nem tudjuk, hogy ez az Istentől mekkora kitüntetés. Az 

ő világosságát képviselni a sötétségben, ott, ahol mindent 

megtesznek, hogy eloltsák a világosságot. Nem tudják azt, hogy 

lehet ugyan a láng ereje erősebb, vagy gyengébb, de eloltani nem 

lehet soha! Hiszen Jézus azt mondta, hogy nagyobb az-az erő ami 

benned van, mint ami kívüled. Ezek azok a fel nem adott 

küzdelmek, amikor az ördögnek már nem hisszük el, hogy nincs 

világosság. Elbotlunk, és újra indulunk. Míg az ember 

természeténél fogva azzal fordul Istenhez, hogy Uram nézd: már 

megint elrontottam, már megint elestem! Jézus pedig annak örül, 

hogy már megint elestél, de Értem újra elindultál! Ezek a kincsek 

lesznek azok az ékkövek amik az örök életünk koronáját ékesítik.  
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 Az ember Jézus mellett dönt. Olyan ez, mint amikor az 

ember a sötét szobában felkapcsolja a villanyt, és meglátja a 

világosban, hogy ki van ott? Úgy megijed a látványtól, hogy 

inkább azonnal lekapcsolná. Hát ezért a látványért kár volt 

felkapcsolni! Eszébe jut, hogy talán lehet, hogy mégis jobb 

lekapcsolva az a villany, hiszen így nem látni azt az önmagát, 

akitől úgy megijedt a világosban. De már nem lehet! Mert hiába 

próbálja eloltani. Semmi nem lesz már ugyanolyan. 

Kitörülhetetlenül benne marad az a kép, amit a világosban látott. 

És ez nem hagyja nyugodni. Valami érthetetlen módon vonzani 

kezdi a világosság! Nem azonnal lesz vakító fény. Először csak 

dereng, utána lesz félhomály, míg végül teljesen kivilágosodik. És 

szépen lassan a sötétséghez szokott szemek, látni akarnak a 

világosban. Már nem elég a sötétség.  

 Jézusra vagyunk utalva. Szükségünk van rá! És ha végre 

elegünk lesz abból, hogy egyedül nem megy, kinyitjuk végre azt a 

szobaajtót, és beengedjük azt a valakit aki nem adta fel azt, hogy 

előtte álljon és kopogtasson rajta. Végre felfedezhetjük mennyire 

más lesz az ő szemével néznünk azt a szobát. És bebizonyosodik, 

hogy Jézus másképp lát minket, méghozzá nagyon másképp! 

És milyen jó, hogy neki van igaza! 

 

 Jézus nem kevesebbet kínál fel nekünk mint az egész 

Mennyországot. Az összes angyalaival, hogy mind annak a 

szolgálatába állhasson, hogy segítsen minket hazatalálni.  
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Abba az otthonunkba, amit már nagyon régen elkészített nekünk 

Jézus, és várja, hogy a tulajdonosa birtokba vehesse.  

 Várakozás. 

 Mi várjuk a karácsonyt, amikor ünnepeljük Jézus születését. 

Ő várja, hogy befogadjuk és ünnepelhessen bennünket az egész 

Mennyország. 

 Kedves Testvérek! 

 Tiszta szívből kívánom mindenkinek, hogy azt a mondatot el 

tudja mondani Jézusnak, hogy „Uram itt vagyok! Ne várjunk 

tovább egymásra, hogy már itt és most Égi béke lehessek a 

Földön” 

 

Ámen 

 

 

 

 

Szabó Ivett 

 


