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Gazdagrét         2012.05.13. 

     Prédikáció 

Kedves Testvéreim, 

 

Magyarország egyik legnagyobb példányszámú hetilapjában, a „Nők Lapja” 

május 9.-i számának második oldalán egy egész oldalas hirdetés található.  

Ebben a hirdetésben egy Marie Ange Noa nevezetű hölgy, mindenki számára 

ingyen kínálja azt a talizmánt, ami állítása szerint három dolgot hoz majd be a 

megrendelők életébe. Az egyik a szerencse, a másik a pénz, a harmadik a boldogság.  

 Mellékesen megjegyzem, hogy ugyanennek a lapnak a legutolsó oldalán, egy 

középkorú operaénekesnő egy hatalmas kést szorongatva kínálja az operabérletet. 

(Valószínűleg ez lesz a sorsa annak, aki nem vesz talizmánt.)  

De térjünk vissza Marie Ange Noa reklámjára. Arra, hogy mi is az ő portékája, 

miért kínálhatja ezt, Magyarország egyik legnagyobb példányszámú hetilapjában?  

Testvérek! A kapitalizmus a kereslet és kínálat törvényét valósítja meg. 

Nyilván azért jelenhetett meg ez a hirdetés, mert van rá kereslet. De, hogy mindez 

hitelesnek tűnjön, azt is megtudhatjuk, hogy ez a nő a világ egyik legismertebb 

jósnője, hiszen ugyanezen az oldalon néhány levélrészlet erősíti meg azt, hogy amit a 

jósnő kínál, az működik. 

A valóság az, hogy ez a hölgy nem három különböző dolgot kínál, hanem csak 

egyet, hiszen, aki szerencsés, annak pénze van. Akinek meg pénze van, az boldog. 

Minden média azt az értékrendet sugallja az embereknek, hogy ha szerencsés vagy, 

akkor van pénzed. Ha pedig sok pénzed van, akkor boldog vagy.  

De vajon miféle boldogságról álmodoznak, miféle boldogságot kergetnek az 

emberek? Eddig azt tanultuk, hogy minden ember legalapvetőbb vágya a boldogság 

utáni vágy.  

Testvérek! Az, amit szinte minden ember boldogságként keres, az nem más, 

mint az-az érzés, amelynél jobbat már el sem tud képzelni. Mindebben nem az a 

kérdés, hogy mi az egyén boldogságának a tárgya, mert ezt embere válogatja. 

Mindenkinek az jelenti a boldogságát, ami után a leginkább vágyik. Nem olyan nehéz 

átlátni azt, hogy annak a nőnek, akinek orvosilag nem lehet gyereke, leginkább arra 

vágyik, hogy valamiképp gyereke legyen, mert ez az, ami képes lenne megadni neki a 

legnagyobb boldogságot. Vagy annak a fiatal párnak, akik szeretnék megkezdeni a 

közös életüket, de nincs hol, nyilvánvalóan egy lakás megszerzése jelenti a 

boldogságot. Annak, aki halálosan beteg és szeretne meggyógyulni, miközben tíz 
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körömmel kapaszkodik az életbe, az egészsége visszaszerzése jelenti a boldogságot. 

 Pedig óriási tévedésben él minden ember!  

Ez a tévedés abból ered, hogy az ember legalapvetőbb igénye nem a boldogság, 

hanem a szabadság utáni vágya. Viszont valami félreértés, valami hibás, 

megcsontosodott beidegződés folytán, erről nem is tud az ember. Nem tud arról, hogy 

valójában nem is boldog, hanem szabad szeretne lenni. 

 

De mit jelent az Istenben való hitet nélkülöző, a Jézus tanítását el nem fogadó 

emberek számára a szabadság? Miért keveredik a boldogság és a szabadság fogalma 

az emberek tudatában? Miért nem került eddig mindez a kellő helyére? Azért, mert 

amíg a boldogság egy benső élményként, addig a szabadság külső körülményként 

jelenik meg a hétköznapi nyelvhasználatban. Ebben a megközelítésben a szabadság 

azt jelenti, hogy: minden korláttól mentesen azt csinálhat az ember, amit csak akar. 

Ez lenne a szabadság. Ám minden Jézus lelkülete nélkül megélt szabadság, 

szükségszerűen ütközik a szeretetlenségbe. 

Megmagyarázom: amikor minden korláttól mentesen akarja kiélni valaki azt, 

hogy azt csinálhasson, amit csak akar, akkor nem lehet tekintettel arra, hogy a másik 

mit akar. Akkor a másik akaratát figyelmen kívül kell hagynia! Igen, mert minden 

erejével arra kell törekednie, hogy a saját szabadságát megvalósítsa. Főleg akkor, ha 

mások is meg akarják valósítani a szabadságukat. 

Egy hétköznapi példával illusztrálva: amikor ugyanarra a munkahelyi posztra 

két hasonló képességekkel rendelkező ember törekszik. Szükségszerűen ütközni 

fognak! Igen, mert mind a ketten csak úgy élhetik meg a saját szabadságukat, ha azt a 

másik nem akadályozza. Bizony a végtelenségig lehetne folytatni a példákat arról, 

hogy miképp lehet minden korláttól mentesen megvalósítani a szabadságot!  

De vajon minek alapján lehet azt állítani, hogy ha tudattalanul is, de 

meghatározóbb az ember szabadság utáni vágya, mint a boldogság utáni? 

Azért, mert az ember legkínzóbb, leggyötrelmesebb lelki élménye nem más, 

mint a korlátok miatt megélt tehetetlensége. Az, amikor a halálosan beteg gyermek a 

szülei előtt haldoklik, és ők tehetetlenek. Bizony nem a boldogtalanságtól, a 

tehetetlenségtől szenvednek. 

Vagy, amikor elveszíti valaki a munkáját és reménye sincs arra, hogy másikat 

szerezzen. Miközben nagy összegű kölcsönt kellene hónapról-hónapra visszafizetnie, 

amire a jelzálog az a lakás, amiben a családjával együtt lakik. És nem tud fizetni, és 

nem tud munkát találni, és tehetetlennek éli meg magát, miközben a feje fölött lóg 

annak a veszélye, hogy a családjával együtt kikerül az utcára! Ilyenkor bizony nem a 
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boldogtalanságtól, hanem a tehetetlenségtől szenvednek. Attól, hogy nem tehetik azt, 

amit csak akarnak, tehát nem szabadok! 

 

Érdekes módon kapcsolódik ebbe mindaz, amit a jósnő kínál. A szerencse és a 

pénz. Igen, mert ha mindez megvan, akkor boldog vagy. Viszont senki sem gondol 

arra, hogy micsoda boldogság az, ami ma van, holnap meg nincs. Micsoda boldogság 

az, amit az egyik ember ebben, a másik meg másban talál meg? 

Végül is úgy néz ki, hogy minden ilyen boldogság-élmény, párosul a 

szabadság-látszatával. Pedig mindez szükségszerűen nem a szabadságban, hanem a 

szabadosságban fog megvalósulni. Márpedig minden szabadosság, - amit, ha 

mindenki megvalósít, - szükségszerűen a káoszba torkollik.  

 

Minden ember rendelkezik egy külső, és egy belső szabadsággal. Majd minden 

ember arról fantáziál, hogy, ha megnyerné a lottón az 5 találatot, ami most, vagy 2 

milliárd forint körül van, mennyire boldog lenne. De vajon mit kezd az ember a 

nyereményével, ha éppen az életfogytiglanig tartó büntetését tölti a börtönben? Mit 

kezd ezzel a helyzettel, ha a temérdek pénz nem boldogíthatja?  

Bizony a külső, körülményekben megélhető szabadság nem feltétele a benső 

szabadságnak. Sőt, aki a külső szabadságában, szabadosságában éli meg a 

boldogságát, az biztos, hogy bensőleg nem szabad. Nem is lehet, hiszen meg van 

kötöződve a pénz által nyújtott lehetőségekkel, és a lehetőségek nyújtotta boldogság 

utáni vágyától. 

Bizony még a Hang-tanításában is azzal a megállapítással találkozunk, amely 

szerint minden ember természetes és alapvető szellemi, érzelmi meghatározója, a 

boldogság utáni vágya. Megfogalmazva ezzel a hívő embernek azt a látásmódját, 

amelyben az Istent, a boldog Istennel azonosítja. Ez a boldog Isten az, aki az embert 

is boldogítja. Mi több, az Isten az embert a saját boldogságára teremtette! Ebből 

következik, hogy Jézus tanítványaiként, a boldog Isten, boldog gyermekei vagyunk. 

Közösségi összejöveteleinken többször beszéltünk már arról, hogy tovább kell 

lépnünk ezen a gondolatmeneten. Beláttuk, hogy bármennyire meglepő, de az Isten 

nem lehet boldog. Ha a boldogságot definiálom, akkor az így hangzik: a legnagyobb 

jó birtoklása, az elvesztés félelme nélkül. A legnagyobb jó pedig nem lehet más, 

mint maga az Isten. Ez azt jelenti, hogy akkor vagyok boldog, ha úgy tudom 

birtokolni az Istent, hogy nem félek az elvesztésétől. Ez rendben is van. De ha 

ugyanezt a boldogság definíciót az Istenre alkalmazom, akkor ez értelmetlenséget 

szül. Igen, mert milyen Istent birtokolna az Isten úgy, hogy nem kell félnie annak 
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elvesztésétől? De ezzel a megközelítéssel viszont megértettük azt, hogy csak az 

ember lehet boldog, mert a boldogság nem jelent mást, mint az Istennel való 

kapcsolat megélését. 

De ha nem lehet boldog az Isten, akkor milyen? Ezt egy szóval tudom 

megfogalmazni: SZABAD!  

 

Testvérek! A boldogság egy tudati állapot, ami egyben érzésként is 

megragadható. Ezért kellett a világi ember oldaláról ezt úgy azonosítani, hogy: annak 

a legnagyobb jónak az érzése, aminél már jobbat nem is tud elképzelni. Viszont az 

Isten szabadsága nem érzés, hanem állapot. Amikor kijelentem, hogy az Isten Van, 

- azt, amit a csipkebokorban közöl Önmagáról -, akkor azt is megfogalmazom, hogy 

az, aki VAN, az teljességében csak úgy létezhet, ha SZABAD. Amikor azt állítom 

magamról, hogy létezem, akkor azt is kijelentem, hogy ebben a létezésemben szabad 

vagyok. Amikor kimondom azt, hogy szabad vagyok, akkor azt is állítom ezzel, hogy 

létezem, azt, hogy vagyok. 

Ezzel eljutottunk oda, hogy ha emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel az Istent, 

akkor nem a valóságos képet alakítjuk ki róla. Az Isten nem igazságos, nem irgalmas, 

mert Ő maga az Igazság és az irgalom teljessége. Az Isten nem szerető, mert Ő 

maga a szeretet. Nem lehet ragyogó, mert Ő maga a ragyogás. Tehát, ha 

teljességében birtokol az Isten mindent, akkor nem rendelkezhet ilyen, vagy olyan 

tulajdonságokkal. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, amikor egy almafától, amelyik a 

teljességében almafa, azt várnám, hogy az egyik ágán az alma íze, a másikon az 

illata, a harmadikon a színe teremjen.  

Megállapítható tehát, hogy az Isten szeretete, irgalma, nem a boldogságából 

ered, hanem a szabadságából. Abból a szabadságából, hogy VAN. Abból, hogy 

LÉTEZIK. Ebből, bármennyire meglepő az következik, hogy nem a boldogságára, 

hanem a szabadságára teremtette az Isten az embert. Arra a szabadságára, amelynek 

megnyilvánulása a szeretet.  

Nagyon jól ragadta meg ezt a kérdést Pál, amikor azt állítja, hogy szabadság ott 

van, ahol az Isten van. Igen, mert ezzel egyenlőségjelet tett a Szabadság, és az Isten 

közé, jelezve azt, hogy ez Egy és ugyanaz.  Csak az tud Jézus szeretetével szeretni, 

aki Általa szabad, hiszen Jézus neve azt jelenti, hogy a Szabadító! Erre a 

szabadságra tanít bennünket Jézus, amikor a tanítványait arra szólítja fel, hogy úgy 

szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!  

Számtalanszor halljuk a keresztény vallásokban élő emberek oldaláról azt az 

állítást, hogy Jézus engedelmeskedett az Atyának. Ebből fakadóan, előbb-utóbb 
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mindenkinek szembesülni kell azzal a kérdéssel, hogy ha így van, akkor szabad volt-e 

a testet öltött Ige bensőleg? Fel kell tenni a kérdést, hogy szükséges-e az, hogy a 

Szentháromságbeli Fiú, az Atya megnyilvánulása, aki maga az Atya Igéje, 

engedelmeskedjen a Forrásának? Igen, mert vagy szabad az Isten, vagy engedelmes. 

 

De mit is jelent az, hogy engedelmeskedem? Azt, hogy tekintélytiszteletből, 

kényszerből, vagy félelemből azt teszem, amit mások mondanak. Azt jelenti, hogy a 

lelkiismeretemet elhallgattatva nem gondolkodom, és a tetteimért való felelősséget az 

utasítást kiadóra hárítom. -De ez a kaszárnyák világa.  

Ennek ellenére egyetlen keresztény vallás sem hajlandó beismerni (nem 

véletlenül), hogy Jézus nem engedelmeskedett, hanem egy volt az Atya akaratával. 

 Vajon miképp tudna a patak engedelmeskedni a forrásának, és hogyan 

engedelmeskedne a folyó a sok-sok pataknak? Miképp kellene engedelmeskednie a 

Teremtő Szó-nak, az Őt elindító Szellemnek? 

Az Isten minden megnyilvánulása szükségszerűen a szabadságából ered, mert 

az, aki teljességében szabad, az szeret. Viszont az, aki nem szeret, az nem lehet 

szabad, hanem csak rab. Rabszolgája annak a szeretetlenségnek, amire rátette az 

életét. Rabja annak a látásmódnak, amiben hisz. Pedig a benső szabadság nélkül, 

megismerhetetlen az Isten. Ezzel kapcsolatban azt tanítja a ’Hang’, hogy: ha nem 

vagy mindig nyitott a jobbra, akkor nem tudok mit kezdeni veled. Nem tudlak 

építeni, buzdítani, vigasztalni! Nem tudlak tanítani! 

Igen, mert Jézus tanítani akar! Tanítani arra, hogy nem olyan az Isten, mint 

amilyennek az ember gondolja, hanem olyan, amilyennek Ő bemutatja! Olyan, 

amilyennek Ő tanítja! 

Testvérek! Minden ember legnagyobb görcse, legnagyobb fájdalma és 

nyomorúsága a tehetetlensége. De vajon, aki szabad a szeretetben, az lehet-e 

tehetetlen? 

Jézus azt tanítja, hogy aki bensőleg szabad, az minden, de minden 

körülményben szerethet! Ebben senki és semmi sem gátolhatja meg! Ha valaki az 

Isten benső szabadságában él, akkor még bilincsbe verve is szerethet.  

Pontosan ezt mutatta be Jézus a kereszten, amikor azt mondta a jobb latornak, 

hogy: még ma velem leszel a Paradicsomban. Mi több, arra kérte az Atyát, hogy 

bocsásson meg az Őt keresztre juttatóknak, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. 

 Jézus bemutatta a kereszten azt, hogy mit jelent szabadnak lenni, tehát 

szeretni! Mi magunk meg csak akkor tudunk úgy szeretni, ahogy az Atya szeret 

bennünket, ha mint Igét befogadtuk Őt! 
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Testvérek, óriási feladatnak vagyunk a részesei. Felmérhetetlen ajándékot 

kaptunk az Istentől, amikor találkozhattunk Jézusnak a gondolkodás-átalakításra való 

felszólításával. Lehetőséget arra, hogy végre értelmesen, logikusan, szívvel 

gondolkodjunk arról az Atyáról, akit nem a vallásokban, nem az elvárásokban, vagy a 

szertartások által találhatunk csak meg! Megérthettük, hogy az Isten Országa nem az 

engedelmes, hanem a felelősen gondolkodó, az Isten Országát szívükkel kereső 

tanítványoké! Megérthettük, hogy nem a vallásukban megkérgesedett szívű embereké 

az Isten szabadsága, hanem az életüket is feláldozni kész, Neki odaadott 

GYERMEKEKÉ! 

 

Iszonyatos szellemi sötétség van ebben a világban! Egy besötétített szobában 

tapogatódzó vak emberhez hasonlítanak, a boldogságot és szabadságot, Jézus Igéje 

nélkül kereső emberek! 

 Jézus a kétségbeesetten utána kiáltó vak Bartimeustól azt kérdezte, hogy mit 

akarsz, hogy tegyek veled? Igen, mert ha csak a vakságát kérte volna meggyógyítani, 

akkor valójában nem látott volna mást, mint a világ sötétségét! De ő megértett 

valamit azokból a jelekből, azokból a szóbeszédekből, amiknek híre kelt Jézusról. 

Megértett valamit az igazi Messiás megjelenéséből, és azt válaszolta: „hogy 

feltekinthessek Rád” (Mk.10;51,). 

Azt kérte, hogy a Világosságot láthassa, ne a sötétséget! Azt a szellemi 

világosságot, ami Jézus tanításában jelent meg itt a Földön! Megjelent, hogy 

megtanulhassunk végre úgy szeretni, ahogy az Isten szeret bennünket! 

 Ezzel kapcsolatban bizony számtalanszor tesszük fel azt a kérdést, hogy 

hogyan tudok én ma úgy szeretni, ahogy Jézus szerette a tanítványait? De Jézus nem 

marad adós a válasszal, amikor azt tanítja, hogy: „Én vagyok a szőlőtőke, ti a 

szőlővesszők. Aki énbennem marad és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mivelhogy 

nálam nélkül (tőlem elválasztva) nem tehettek (nem vagytok képesek tenni) 

semmit.”(Jn.15;5,). „Maradjatok énbennem, és én tibennetek”, és akkor szabadok 

lesztek, és sok gyümölcsöt hoztok! 

Aki valóban szabad, az nem fél. Nem fél az önzés világában szeretni, és nem 

fél az erőszak világában irgalmasnak lenni. Az nem fél a gyűlölködés világában 

megbocsátónak lenni, és a mulandóság világában az Életet befogadni. 

Szabadság és hűség. Ebben a hitben kell erősödnünk, hogy Jézus Életként 

tudjon bennünk szeretni. Mert ez AZ ÉGI BÉKE élete itt a Földön.  

 

         Ámen    


