
  

 

Gazdagrét        2012.02.12. 

Prédikáció 
Evangélium: Márk 1, 40-45. 

 Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel 

ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy 

megértesse magát bárkivel. Megértette az embert a munkatársa, megértette 

a rokonsága, és bárkivel beszélt nem jelentett problémát az, hogy mit akar 

mondani, és mit akar mondani a másik, bármiféle beszélgetésben. 

Természetesen nem úgy, hogy vásárlásnál nem értették volna meg, hogy 

mit szeretne vásárolni. Tehát a fogalmi rendünk valamiképp egymásba 

illeszkedett.  

Ez akkor kezdett megváltozni, amikor elkezdtünk Jézussal 

ismerkedni. Elkezdtünk egy új fogalmi renddel ismerkedni, elkezdtük 

komolyan venni Jézusnak azt a felszólítását, hogy: alakítsátok át 

gondolkodásmódotokat. Megértettük azt, hogy ez azt jelenti, hogy 

alakítsátok át az értékrendeteket. Alakítsátok át a fogalmi világotokat.

 Mivel beleálltunk ebbe a gondolkodás-átalakításba; szinte biztos 

vagyok abban, hogy mindannyian találkozattok már azzal a szituációval, 

amikor az Istenről való beszélgetésetekben (velem együtt, természetesen.) 

nem értettétek meg egymást. Magyarán mondva elbeszéltetek egymás 

mellett  

Sokszor elveszti az ember egy idő után a türelmét, a kedvét, hogy 

egyáltalán szóba hozza ezt, mert már tudni lehet, hogy abban a fogalmi 

rendben, abban az értékrendben, amit én Jézustól, Jézussal alátámasztva 

tanulok, azzal nem fogom tudni megértetni magam. Azt nem mondhatom, 

hogy én nem értem a másikat, hiszen nem felejtettem el azt az értékrendet, 

amiből kiléptem. Viszont tudomásul kell vennem, hogy mivel a másik nem 

ismerkedett meg azzal az értékrenddel, nem tette magáévá azt a fogalmi 

rendet, amit én befogadtam, nem beszélünk egy nyelvet, nem vagyunk egy 

gondolkodási szinten. 

Ahogy Jézus fogalmi rendjébe egyre inkább beleássuk magunkat 

nemcsak tapasztaljuk, hanem azt is látjuk testvérek, mekkora a sötétség, 

mekkora a rendetlenség a fejekben.  

Elég régóta tanuljuk Jézus fogalmi rendjét, elég régóta alakítjuk a 

gondolkodásunkat – néhányan - és bizony-bizony azt látjuk, hogy ahogy a 

fény növekszik belül, úgy látjuk egyre inkább a sötétséget, kívül.  

Jézus nyilvános fellépését követően, szinte azonnal mennek hozzá a 

betegek, és Jézus elkezd gyógyítani. Meggyógyítja a zsinagógában a 

száradt kezűt. Kihajítja a démonokat. Majd arról tanúskodik az evangélium, 

hogy aki a ruhája szegélyét megfogja, az mind-mind meggyógyul. A mai 

igerész is arról szól, hogy már a fellépésének az elején találkozik egy 

leprással, és a leprás megtisztul. Erre Jézust elkezdik – mint ahogy a leprás 

is tette – gyógyítóként hirdetni, gyógyítóként terjeszteni.  

Valójában, kétezer éve semmi nem történt ezzel kapcsolatban, mert 

Jézust ma is gyógyítónak látják, és gyógyítónak látjuk mi is Jézust. Pedig el 

kellene gondolkoznunk azon, hogy mit jelent az a szó, hogy „gyógyítás”?  



Gyógyít pl. az orvos. Deme Ildikónak eltört a karja, elvitték az 

orvoshoz, és ott helyre rakták aminek következtében gyógyul a karja. 

Valakin elvégeznek egy operációt, és gyógyul az illető. Ezt is gyógyulásnak 

nevezzük. És azt is gyógyulásnak nevezzük, ahogy Jézus ráteszi a leprásra 

a kezét, és az egy pillanat alatt meggyógyul. Ha viszont ez lenne a 

gyógyulás, akkor az orvosnak semmi más dolga nem lenne, mint az Ildikó 

esetében, hogy ráteszi a kezét és az meggyógyul.   

Tudomásul kell vennünk, hogy Jézus nem gyógyított. Óriási tévedés! 

Jézus csodát tett. Minden egyes alkalommal csodát tett Jézus. Ez az a 

fogalmi rend, ami valamiféleképp kell, hogy kialakuljon az emberben.  

Izraelnek óriási problémája volt Jézussal. Pontosan ezért, mert nem 

természetes úton-módon gyógyított. Az evangélium tanúskodik arról, azt 

mondják, hogy: mióta ember az ember, olyan még nem történt, hogy a 

születésétől fogva vakot, csak úgy meggyógyította volna valaki 

kézrátevéssel. Bár egy kicsit másképp történt, mert sarat kent rá, és azt 

mondta menj el, mosakodj meg a Siloám tavában. Mindenesetre a lényeg 

az, hogy a vak pillanatok alatt meggyógyult, de nem azon a módon, ahogy 

az ember ezt gondolná! 

És Izraelben várják a Messiást, várják a megszabadítót!  

Erre megjelenik egy gyógyító!  

Ma délelőtt egy kicsit beleástam magam az Ószövetségbe. Erre azért 

volt szükség, hogy rálássak, mennyire várták a megszabadítót. Azt, aki 

majd megszabadítja őket Róma fogságából, a római igából, ahogy Mózes 

megszabadította Izrael népét az egyiptomi rabságból. Várták a hatalommal 

bírót, várták azt, aki majd békét teremt ezen a világon. Gyógyítót nem 

vártak.  
És még egy nagyon fontos dolgot nem vártak: tanítást. Tanítót meg 

végképp nem vártak. Sehol sem tanúskodik az Ószövetség arról, hogy az a 

Messiás, akit majd az Isten küld, az majd tanítani fog benneteket. Azt, hogy 

a szabadító, tanítóként fog megjelenni köztetek.” 

Pedig Jézus ezt tartotta a küldetése legfontosabb feladatának. Rögtön 

a Máté evangélium elején azt mondja, hogy: menjünk innen máshova, mert 

tanítanom kell, mert ezért jöttem.  

Testvérek, ma is Jézus tanításából élünk. De ez nem jelenti azt, hogy 

ma nem gyógyít. Ha nem is sűrűn, de hallani lehet, hogy valakinek egy 

pillanat alatt elmúlt a rákja úgy, hogy ma megvizsgálták és halálra ítélték, 

hogy meg fog halni. A következő vizsgálatnál meg keresték, hogy hol a 

rák? Vagy egyéb más betegséget. Nem sűrűn esik ez meg, de létezik. Erre 

nem azt mondják, hogy csoda történt, hanem azt mondják, hogy 

meggyógyult. 

Az egyik legnagyobb problémája Izraelnek az, hogy mit kezdjen 

Jézus tanításával, mert nem várja tanítóként a Messiást. Más lett volna a 

helyzet, ha csak gyógyított volna, mert beteg volt elég; meg démontól 

megszállott is volt elég. Napestig gyógyíthatott volna, és senkinek semmi 

baja nem lett volna vele. Akkor sem, ha harcosokat gyűjt, csapatot alakít, 

nekimegy a rómaiaknak. Izraelnek semmi baja nem lett volna Jézussal.  

 



De mikor is kezdődik a vallás elöljáróinak a problémája Jézussal? 

Akkor, amikor elkezd tanítani. Azért, mert ez a tanítás semmiben nem 

azonosítható azzal, amit eddig az Istenről tanítottak. Igaz kijelenti Jézus 

azt, hogy: betölteni jöttem a Törvényt, nem eltörölni – de Jézus tanítása 

minden egyes törvényen túlmutat. Jézus nem a cselekedetekre teszi a 

hangsúlyt, hanem a szívben levő szándékra, amikor azt mondja: 

megmondatott néktek, hogy ne paráználkodjatok.… én meg azt mondom! 

Ez annyit jelent, hogy amit a szívedből szándékolsz, az már meg is történt a 

valóságban. A lélek valóságában. 

Nem tud mit kezdeni Jézus tanításával Izrael főpapsága, mert annyira 

ragaszkodik a régihez, a ’biztoshoz’, a megígérthez, a megjósolthoz, a 

próféták által elmondotthoz, hogy ebben semmi, de semmi mást, semmi 

újat nem volt képes elfogadni. Akkor sem, ha Jézus csodát csodára halmoz.  

 

Történt-e ebben valami változás kétezer év elmúltával? 

Testvérek! Jézusra hivatkozva létrehoz az ember egy új vallást. 

Ebben létrehozza azokat a kereteket is, amelyekről úgy gondolja, hogy az 

Istenhez tartozásnak a feltételeit, szabályait, törvényeit, parancsolatait 

fogalmazza meg. 

Mindehhez hozzáteszi, hogy aki ezeket a szabályokat, törvényeket, 

parancsolatokat áthágja, az nem tartozhat az Istenhez.  

Ez a vallás is megint a hagyományból táplálkozik. Újból régiből 

táplálkozik, és létrehoz egy olyan sziklatömbszerű látásmódot, amin már a 

jó Isten sem tud változtatni. Persze ebben van igaz tanítás, meg van hamis 

is. Feri bácsitól tanultam egy példát, az igaz és a hamis elbírálására, hiszen 

annyiszor hallottam azt, hogy: mindenkitől lehet tanulni, mert mindenkiben 

van jó is, meg rossz is! Így attól függ, hogy mit tanulok, mert erkölcsi 

téren, ha én mástól tanulok, mint Jézustól, akkor bizony van benne jó is, 

meg nem jó is. Tehát van benne jézusi is, meg nem jézusi is. Óhatatlanul 

van benne.  

Feri bácsi példája úgy szólt, hogy: ha egy lavór kölnibe egy csepp 

trágyalét belecsöppentek, akkor kiönthetem az egészet. Így van ez a 

tanítással is, mert minden hamis tanító úgy működik, úgy operál, ahogy az 

ördög teszi. Mond 10 jót, és belecsempész egy rosszat, és ez elég ahhoz, 

hogy az embert megtévessze, félrevigye, zsákutcába, csapdába vigye. 

Bőven elég. Miért? Azért, mert az ember alapvetően nem hívő, hanem 

hiszékeny. Nem tudjuk olyan könnyen levetni a magatartásunknak, a 

természetünknek ezt az oldalát. Ettől csak Jézussal tudunk megszabadulni, 

hogy ha valóban a hitre, ha Jézusra tesszük a hangsúlyt, hogy ne a 

hiszékenység határozzon meg bennünket, amiben mindenkinek mindent 

elhiszünk. Az emberekben pl. jelen van az a tudat is, hogy ami le van írva, 

ami egy könyvben van, az már csak igaz lehet. Arról nem is beszélve, hogy 

ha valaki kellő szimpátiával, kellő körítéssel kínálja a maga áruját, hát az 

aztán megnézheti magát.  

Hogy a hétköznapi életből vegyünk példát, hányszor hallunk 

olyanról, hogy meghívnak embereket valamiféle áruismertetésre és 

felkínálják nekik, hogy ingyen vacsora, ingyen bál, – minden ingyen van. 

Csak gyere el, csak ismerd meg az árunkat! Erre elmegy az ember úgy, 



hogy esze ágában sincs bevásárolni (pénze sincs rá). S hogy jön ki onnan? 

100.000 Ft-os adóssággal. Mert addig beszéltek neki, amíg el nem hitették 

vele azt, hogy vásárolnia kell. Zseniálisak abban, hogy az ember 

hiszékenységét hogyan használják fel.? Sőt, ha még az illető hisz is benne, 

akkor bizony úgy tűnik, mintha hiteles is lenne. Ne higgyük azt, hogy ez az 

erkölcs területén, a tanítás területén másképp működik. S az ember nem 

azon gondolkodik, hogy azt, amit hallok, azt Jézussal alá tudom e 

támasztani, vagy sem? Azon gondolkodom, hogy milyen jól járok, mert 

milyen jó előadást hallgatok, egy különleges embertől.  

Igen. Itt tart az ember. Ott tart az embert, hogy nem Jézusra teszi a 

hangsúlyt, nem Jézus az, aki meghatározza a gondolkodását, az 

értékrendjét, az erkölcsiségét.  

De Jézus eljött és mindazt a gondolkodást, ami két és félezer év 

folyamán kialakult bennük az Istenről, - azt megkérdőjelezi. 

Eljön Jézus fellépésének az ideje, és eljön az Igazság pillanata. 

Bemutatja azt a valóságos Istent, amit nem lehet tagadni. Valójában ez volt 

a legnagyobb bajuk az írástudóknak és a farizeusoknak Jézussal. Jobbat 

mondani nem tudtak, mint amit Jézus tanított, a régit meg megvédeni nem 

tudták – viszont az újat sem tudták elfogadni.  

  

 De nemcsak kétezer évvel ezelőtt jött el az Igazság Pillanata. Én 

hiszem, testvérek, hogy az Igazság pillanata, 1993, febr. 15.-én is eljött. 

Akkor, amikor megszólal Jézus a Feri bácsiban– mi úgy nevezzük, hogy a 

HANG - és elkezd tanítani. Jézus nem csodákat csinál, nem gyógyít, hanem 

egy még nagyobb csodát tesz –tanít. Újból felkínálja a valóságot. Miért? 

 Azzal kezdtem a prédikációmat, hogy mekkora a sötétség a világban. 

De nem tettem különbséget a hívők és a nem hívők világa között. Azért, 

mert az, hogy a nem hívő világában szellemi sötétség van, az természetes. 

De az, hogy a hívő ember világában is sötétség van, az nem természetes. 

Miképp állíthatom ezt?” 

 Bizony úgy, hogy ezek a hívő emberek nem az evangéliumi Jézus 

tanítását képviselik. Nem azt boncolják, nem azt tanulják.  

 Gábor testvéremmel beszélgettem a misét megelőzően, és pontosan 

az jött szóba, hogy ez a szellemi sötétség azért van, mert nem Jézust 

tanítják. Úgy nem tanítják, hogy neked tanítvánnyá kell lenned, ami azt 

jelenti, hogy rágd meg, boncold szét Jézus mondatait, mert te is képes vagy 

rá, alkalmas vagy arra, hogy megismerd az Istent. Nem szükségszerű az, 

hogy, aki pap, vagy püspök, vagy diakónus mondja meg, hogy mi az igaz 

és mi nem. Igenis, eljutottunk odáig, hogy mi már ezt szabadon, saját 

döntésünkből adódóan is megtehetjük.  

Testvérek! Az, hogy ma a vallás világában is sötétség van, az a 

jelenlegi tanítás erkölcsi csődje. Ugyanúgy az erkölcsi csődje, mint amiért 

Jézusnak el kellett jönnie, mert az Őt megelőző tanítás is egy erkölcsi 

csődhöz vezetett. Oda, ami nem vezet sehova. Ezért kellett megfogalmazni 

az újat.  

Viszont a HANG tanításával nem tovább vezet bennünket Jézus, 

hanem újból elmondja az újat. Újból leteszi a valóságot.  



Hogy csak egyet-kettőt említsek: Jézus vére nem váltott meg 

bennünket. Kivétel nélkül mindenki csak saját magáért felel. Rangsorolni 

kell a Szentírásban.  

Ez a három állítás már elég ahhoz, hogy boruljon minden. Elég 

ahhoz, hogy rájöjjön az ember: Jézus tanításával szinkronban levő alapokat 

kell letenni.  

Honnan tudom azt, hogy ez az igazság? Úgy, hogy ha mindenki a 

szíve mélyébe néz, és komolyan veszi az azokat az érveket, amelyeket a 

HANG felsorakoztat az állításai mellett, akkor azt kell mondania, hogy ez 

az igazság.  

Tehát azzal, amivel találkozik Izrael vallási vezetése, hogy mindaz, 

amit eddig tanítottak, az megkérdőjelezhető; és a farizeusok és írástudók 

nem tudnak válaszolni Jézus kérdéseire, akkor sem, ha megfeszülnek! 

Vajon mit gondoltok, a mai farizeusok és írástudók tudnának?  

De mit tud kezdeni ezzel Izrael főpapsága? Azt, hogy megszünteti a 

forrást. 

Valójában ma sem történik semmi más, mint az, hogy a ’ki vagyok 

én’, és ’ki az Isten’ kérdésre adandó válasz, többnyire egy szikrányit sem 

haladt előre. Nem haladt előre abban a gondolkodásban, abban a 

struktúrában, abban a lelkületben, amit Jézus felkínál nekünk az 

evangéliumok tanítása által, és most már mondhatjuk, hogy a HANG 

tanítása által is. 

Testvérek! Kivétel nélkül minden embernek el kell döntenie azt, 

hogy kihez tartozik, mert ez az Istennek sem mindegy, mivel ezért küldi el 

a Fiát! Ezért szólalt meg a HANG-ban. Azért, mert szereti a gyermekeit! 

Mert pontosan tudja, hogy a gyermekeinek nem ott van a helye, ahová most 

gondolja magát! Igen, mert nyugtalan lesz a lelke mindvégig, amíg egyszer 

haza nem talál! 

Testvérek! Valami csoda történik, amikor a HANG tanításában 

megszólal Jézus, és újból megfogalmazza azokat az alapigazságokat, 

amelyekhez az ember igazíthatja a gondolkodását. Másképp szólva, 

igazíthatja az életét. S ha nem teszed? Hát bizony mondom, szenvedni 

fogsz.  

Minden tanításban, amelyik médiumon keresztül hangzik el, kivétel 

nélkül van igaz és van tévedés is. De minden ember szívében benne van az, 

hogy mit akar átalakítani. A gondolkodását akarja átalakítani az Istenhez, 

vagy az Istent akarja átalakítani a gondolkodásához. Mert bizony, ez a 

csapda kivétel nélkül, lépten-nyomon mindenkinek ott van. A tanítványnak 

is. 

Bizony a tanítványnak is el kell döntenie az adott tanítás 

megítélésében azt, hogy az abba a keretbe, amelyben gondolkodik, 

beleillik-e az, amit hall. Azt, hogy abban a keretben mit használ érvnek? Az 

Isten érveit, vagy a sajátját? Azt mondja a közmondás, hogy „minden 

embernek maga felé hajlik a keze – na, ez az ördög! Ez az önzés! Az, 

amikor nem tudom feladni azt a sajátos látásmódomat, hogy a megszokott 

nekem kényelmesebb, nem kell szükségszerűen változtatnom, és máris 

sérül a nyitottság! Máris sérül a tanulékonyság! 



Pedig nem kevés a tét, testvérek. Maga az üdvözülés. Nem az a tét, 

hogy: soha többet ne kelljen vissza születnem a Földre. Óriási tévedés! 

Hadd kérdezzem meg tőletek: akiben az Isten szeretete él, és akit az Isten 

szeretete éltet, hogyan tud a másiknak jót akarni? Úgy, hogy azt a jót 

akarom, amit az Isten is akar neki! Ezt viszont úgy, hogy elvonulok, nem 

tudom megtenni.  

Egyedül, egy szobában nem lehet szeretni. De szoba nélkül sem lehet 

egyedül szeretni. Mindig valakit kell szeretni, és akiben már él az Isten, 

akit éltet az Isten, az áldozatot akar vállalni azokért, akik még a 

szeretetlenségben élnek. Hát Jézus nem ezt tette? Nem jobb dolga volt neki 

a mennyországban, az Isten jobbján, mint a kereszten? 

Testvérek, nem volt jobb dolga. Mert szükségszerű, hogy amekkora 

a szeretet benned, akkora áldozatot vállalsz. Ez a kettő együtt jár. A 

végtelen szeretet végtelen áldozatot vállal. Ez az, amit meg kell értenünk, 

hogy ne abban gondolkodjunk, hogy: jaj, ebbe a mocskos szellemi 

sötétségbe, ebbe az undorító, erőszakos világba nem kelljen többet 

lejönnöm,-halleluja!  

Testvérek! Ha nem jönnének ide vissza azok a lelkek, akik már 

elsősorban nem megszentelődni, hanem megszentelni jönnek, az Isten ügye 

nem mozdulna előre! Meggyőződésem, hogy a Feri bácsi nem azért 

született a Földre, hogy megszentelődjön, hanem azért, hogy 

megszenteljen. Bár mindenki, aki megszentel, az ez által meg is 

szentelődik. A szent annyit jelent, hogy az Istenhez tartozik. Aki 

megszentelődni jön, az-az Istenhez való tartozás igényét fogalmazza meg.  

 Aki meg megszentelni, az a jelenben fogalmazza meg az Istenhez 

való tartozását. Valójában nem ő szentel meg, hanem a benne levő Fény, a 

benne élő Isten. Hiszen ember embert - azért gondoljátok el – képtelen 

Istenhez tartozóvá tenni, amit a HANG úgy fogalmazza meg, hogy: ember, 

embert nem téríthet meg, mert ez még az Istennek sem sikerült! Senkit sem 

lehet megtéríteni, csak megtérni lehet.  

Mi a megoldás, testvérek? Hogyan tudok én az Istenhez egyre inkább 

közeledni? Mit kínál fel a HANG ebben? Mit kínál fel az evangéliumok 

tanítása? Lehet, hogy a válasz konkrétan nincs kimondva, de ki lehet 

olvasni belőle, hogy a benső szabadság által. A szeretet benső szabadsága 

által. Abban a szabadságban, amelyben már nem gátol a saját 

gondolkodásom abban, hogy az Istennel kapcsolatban legyek. Nem gátol 

abban, hogy megértsem, mire akar tanítani az Isten! A HANG tanulásában 

is csak azok vesznek komolyan részt, akik ezzel a benső szabadság-

igénnyel rendelkeznek, akik addig nem nyugszanak, amíg értelmet és szívet 

megnyugtató választ nem kapnak a kérdéseikre, mert a belső szabadságnak 

ez a hajtóereje! 

Ebből következik az, hogy mondhatnak nekem mások rólam azt, 

amit csak akarnak, akár erélyesen, akár csendesen, akár simogatóan, akár 

így, akár úgy! A közmondás azt mondja, tévedni emberi dolog. De 

meddig? Hát addig, amíg rá nem látok a jobbra! Minden embernek le kell 

cserélni a tévedését a jobbra, ha valóban tanítványnak gondolja magát. 

Jézus tanítványának. 



A HANG a következőképp fogalmazza ezt meg: szeress, és tégy, 

amit akarsz. De akkor valóban akard, és valóban tedd, hogy Égi Béke 

lehess itt a Földön! 

 

                                                                             Ámen. 

 


