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Gazdagrét         

 2012.01.08. 

Prédikáció 

Kedves Testvéreim! 

 Tanulmányaink folyamán sokszor hallottuk már azt, hogy minden 

embernek felelőssége van a cselekedetei vonatkozásában. 

 Mózes öt könyvének a törvényei, amelyek rendkívüli részletességgel írják 

le minden törvény és parancsolat megszegésének a következményeit, a Mózes 

által átadott Tíz parancsolattal együtt ugyancsak ezt támasztják alá. 

  

 De betelik a törvényt betartás ideje, és Betlehemben megszületik Jézus, az 

Isten Fia. Megjelenik az a tanítás, amelyik képes rámutatni arra a mély és 

áthatolhatatlan szakadékra, amely Izrael gondolkodása, és az Isten valósága 

között húzódik. 

 Ennek a világmindenséget megrázó eseménynek, Jézus megjelenésének, 

tanításának egyik legfontosabb célja az, hogy rámutasson: elsősorban nem a 

cselekedeteiért felelős az ember, hanem azért, ami mindentől és mindenkitől 

megkülönbözteti őt, a GONDOLKODÁSÁÉRT!  

 Pontosan ez az a legszembetűnőbb képessége, ami őt az Istenhez 

hasonlóvá, Istenképűvé avatja. Addig, amíg az Istenhez tartozásom kizárólag a 

magatartásomban, a cselekedeteimben, a törvények betartásában jelenik meg, 

addig ez csak külsőleg, külsőségekben valósul meg. Ez az, amikor kívülről 

befelé próbálja a parancsolat, a törvény átalakítani az embert. 

 Valójában ebben ragadt le minden vallás, ahol a külsőségek, pl. 

áldozatbemutatás, szentmisére járás, gyónás, böjtölés és ájtatoskodás, netán 

vegetáriánus életmód, szentségek tisztelete, nap imádkozások mennyiségének, 

módjának meghatározása, mind-mind, mint elvárás jelenik meg. Ezek a 

külsőségek, semmilyen formában nem képesek érinteni a lényeget. 

 Pedig minden farizeus, írástudó vagy keresztény egyházi vezető kívülről 

tudta, illetve tudja az első, a legnagyobb parancsolatot, hogy szeresd az Istent 

egész szívedből, egész lelkedből, egész elmédből, egész erődből. Tehát belülről!  

 Azt is lehet látni, hogy azt az istent, aki minden külső szertartásbeli 

szabály megszegéséért azonnal, és irgalmatlanul büntet, azt szívből szeretni nem 

lehet. 

 Eközben az ember, még ha hívő is úgy gondolja, hogy mindaz, ami belül 

a gondolataiban történik, ahhoz senkinek semmi köze, hiszen senki sem tudhat 
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róla. Az meg nem jut eszébe, hogy minden cselekedetének a forrása, a 

gondolkodása.  

 Bizony nem gondol arra, hogy ez a szellemi tevékenysége, meghatározó a 

benső világában. Abban a világban, ahol a lényeg van elrejtve. 

 Jézus ezt a lényeget ragadja meg, akkor, amikor az Őt felismerés, a Benne 

való hit, a tanítása befogadásának feltételét határozza meg, hogy alakítsd át a 

gondolkodásodat. 

 Alakítsd át, mert ebben, felmérhetetlen mértékű a felelősséged! 

  

 Ennek a felszólításnak a megértése, súlya, az ember szellemi nyitottságán, 

mondhatni a benső szabadság vágyán múlik. Azon, hogy képletesen mondva 

mennyire van az embernek tele a keze önmagával, önmaga megvalósításával, a 

saját látásmódjával. Jézus szavaival élve, mennyire kérges a szíve? Jézus a 

tanítványainak is azt veti a szemére, hogy még mindig a külsőhöz ragaszkodnak, 

a törvények betűihez és a hagyományokhoz. Azt kérdezi: még mindig kérges a 

szívetek? 

 Igen, mert Jézus a szellem nyitottságán, a gondolkodáson keresztül az 

ember szívéhez akar férni, a szeretet forrásához. Jézus az Igéjén, a Szellemén, a 

Lelkén keresztül azt jött átalakítani. Átalakítani arra, hogy egy új szívvel, új 

emberként ölelhesse át az Ő Királyságában. 

 

 Azt gondolná az ember, hogy Jézussal kapcsolatban nekem már más 

dolgom nincs, mint az, hogy betartsam a vallásom előírásait, és imádjam az új 

Istent. Ám a gondolkodás felelőssége, előbb-utóbb kell, hogy az Isten 

megismerésének az igényét is felvesse. Igen, mert szeretni hittel, hűséggel, csak 

azt tudom, akit ismerek. 

 Nosza, magoljuk be az örömhírt, nyissuk ki az evangéliumokat. Vagy 

Pált? Vagy a jelenések könyvét? Vagy az Ószövetséget? 

 Lám, lám, megint és újból felszínre kerül a következetes gondolkodás, 

cselekedetekben kibontakozó felelőssége. Felszínre kerülnek, ha kerülnek az 

alapkérdések. Kinek látom a prófétákat, kinek látom Pált, kinek Bemerítő 

Jánost, Máriát, és kinek látom Jézust? Embernek vagy Istenek? Ennek a 

kérdésnek bizony döntő jelentősége van. Főleg napjainkban, amikor a 

vallásosság ördöge a kegyesség lelkületébe öltözve magasztalja fel a teremtettet 

teremtőnek. A szeplőtelen szűz Máriát, az Isten édesanyjának, égi 

közbenjárónak. 
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 Pedig a valósághoz, az Ige megértéséhez, az Egek Királysága 

befogadásához, csak egy, csak EGY Út vezet. Minden más csak téveszme, csak 

zsákutca. Azt viszont, hogy az ember rátalál-e erre, azt bizony a szív valós 

szándéka mutatja meg. Az, hogy valóban meg akarom e ismerni az Istent? 

Valóban át akarom e alakítani a gondolkodásom? 

 Egyik testvérem mesélte, hogy mekkora megdöbbenést okozott hívő 

ismerősének azzal, amikor azt mondta, hogy ő Jézust tanulja. Pedig Jézus a 

szavait mindig igazolja. Igazolja azzal, hogy aki a tanulást komolyan gondolja, 

az átélheti az Isten páratlan ajándékát, Jézus Hang- ban való megszólalását. 

 Megélheti, hogy ebbe a tanulásba beállva, ebben megmaradva soha nincs 

üresjárat, nincs megállás, mert a gondolkodás átalakítás munkájában vezet 

tovább, és tovább az Isten. 

 Ezt igazolja annak megtapasztalása, hogy a munkánk során folyamatosan 

találkozunk még meg nem értett, még kellően ki nem bontott kérdésekkel, 

amelyek újból és újból felvetődnek. És jó, hogy felvetődnek, mert kétségtelen, 

hogy ha lassan is, de megtaláljuk a válaszokat. 

 

Testvérek! 

Bizony úttörő munkát vállaltunk az evangéliumok és a Hang szerinti 

gondolkodás átalakításban. Ennek eredménye, hogy az a látásmód, amelyben 

magától értetődően rangsorolunk a Bibliában, az minden keresztény vallásban 

élőnél, szinte automatikusan veri ki a biztosítékot.  

 Ahogy haladunk előre az Ige kibontásában, felfejtésében, ma már látható, 

hogy ez a látásmódbeli szakadék egyre mélyül, e két gondolkodásmód között. A 

szív nyitottságának birtokában egyre inkább rálátunk arra, hogy a 

megcsontosodott, évezredes, egyházatyákra, zsinatokra és hagyományokra 

támaszkodó tanítások képtelenek felszínre hozni Jézust, mint Igazságot! 

 Ezek után a kérdés az, hogy az evangéliumok és a Hang értelmezésének a 

birtokában mit is tegyünk? Alkalmazkodjunk a sokasághoz? Fogjuk vissza 

magunkat? Vagy maradjunk meg Jézus nagyon éles fényt, és világosságot 

eredményező egyértelműségében? 

 Az első Hang táborban elém állt egy akkor még ismeretlen fiatalember, és 

azt mondta örömmel, hogy ő nagyon, de nagyon sokat szeretne tanulni Jézusról, 

Jézustól. Néhány év elteltével elváltak az útjaink, mert bevallotta, hogy az-az 

egyértelműség, amit én képviselek, az megriasztja. 

 Való igaz, nem lehet az ibolyát rángatni, hogy jobban nőjön. Csakhogy 

nekünk elsősorban nem az ibolyával van dolgunk, hanem jó esetben a mustárfa 
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önmagunkkal. Azzal az önmagunkkal, akik bár piciny mustármagként kezdték, 

de ha nem félünk, sem az egyértelműség fényétől, sem a szabadság bátorságától, 

ha nem tévedünk el, ha kitartunk és hűségesek maradunk bizony túlnövünk 

minden kerti veteményest, és a tűző nap elől árnyékot adunk az ibolyának. 

 Mi már mindannyian megtapasztalhattuk azt, hogy a tanítványságban, az 

Istent megismerésben nincs megállás. Nincs, mert a tanítványság maga a 

felfedezés, a csodálkozás, az állandó változás. Ebben a lelkületben, az Igazság, 

az Út és élet felfedezésében dolgozni, gondolkodni, eredményre jutni, az maga a 

boldogság! 

 

 Sajnos a hivatalos tanítás, majd minden Jézus lényegét érintő kérdésben 

tévedésben van. Gondoljunk csak arra a tanításra, amelyben Jézus vérének 

megváltó ereje, a beton keménységével került a hívők fejébe. Viszont bennünket 

a Hang tanítása, a jobbra való nyitottság vállalása, elindított egy olyan úton, 

amit ha komolyan veszünk, akkor azon csak előremenni tudunk, mert sok kérdés 

vár még megoldásra. 

  

 Itt van például a szinoptikusok és János evangéliuma közötti tartalmi 

különbség, amely Jézus bemerítkezésével kapcsolatban vet fel kérdéseket. 

Nevezetesen azt, hogy miközben Bemerítő János egy olyan bűnbánati 

bemerítkezésre hívja, szólítja fel a szövetség népét, amelyet csak a pogányok 

áttérésénél végeztek, vajon milyen illendőségre hivatkozik Jézus az 

alámerülésében? 

 Furcsa módon János evangéliuma magát az alámerülést nem tartalmazza. 

Viszont a Szentlélek galamb formájában való Jézuson maradását elmondja. 

 Ma már a vízbe merülés történetére egy világvallás jött létre. Minden 

intézményesült hierarchiájával egyetemben. 

 Pedig Bemerítő János nem titkolta, hogy csak előfutára, előkészítője az 

eljövendőnek. Megmaradt abban a feladatban, amelyben ő lett a kiáltó Hang a 

pusztában. Azt kiáltotta, hogy tisztítsátok a szíveteket, nyissátok ki a lelketeket, 

mert már közöttünk van az, aki majd a Szent Lélek tüzébe merít be benneteket. 

 Tüzet hozni jöttem, és mi mást akarnék, minthogy az már meggyulladjon 

– mondja Jézus. Azt a tüzet, ami csak a tanítása befogadása, a Benne való hit 

által gyulladhat meg. 

 Bár benső tüzet jött hozni Jézus, az ember, az Isten gyűlöletében, mégis 

kívülről gyújtotta meg, mert nem bírta elviselni azt a fényt, amit ez a belső tűz 

kifelé árasztott az Istent és embert szeretésben. 
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 Eltelt kétezer év és megszólalt Jézus a Hang tanításában, hogy a valóságos 

Isten megismerését újból az ember életének megoldásának kínálja. 

 

 Ebben vagyunk mi Jézus munkatársai és hasonlóképpen, mint ahogy 

Jézus korában a tanítványok, mi sem vagyunk sokan. 

 Emlékszem arra a történetre, amikor a Feri bácsi az üres templom miatt 

perlekedett az Istennel. De eljött az ideje annak, amikor vagy hatszáz embernek 

tolmácsolhatta személyesen minden ember életének a célját, a gondolkodása 

átalakítását. 

 Bizony sok munka vár még ránk. Sok felfedezés, sok meglepő gondolat. 

De csak így tudjuk vállalni azt a felelősséget, amelyben átéljük azt, hogy az 

Isten szeretetében való gondolkodás eredménye: 

 

      a Földön megélt Égi Béke. 

 

Ámen 

 

Szabó János 


