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Gazdagrét         

 2012.06.10. 

Prédikáció 

 

 Kedves testvérek! 

 Közösségünk egyik tagja nemrég egy a TV műsorából felvett filmmel 

ajándékozott meg. Ezen a felvételen Kozma Imre, a Máltai Szeretetszolgálat 

vezetője tartott előadást, „az Isten távolléte, mint jelen korunk legnagyobb 

kísértése” címmel. 

 Ebben az előadásában, mint a római katolikus egyház papja őszintén 

bevallotta, hogy a keresztény Európa egyik legnagyobb problémája az, hogy 

nem tud hiteles választ adni az élet és halál kérdéseire. 

 Ezzel azt is elismerte, hogy a Jézus nevére hivatkozó kétezer, illetve 

hatszáz éves múltra visszatekintő keresztény egyházak, nem képesek 

megnyugtató válasszal szolgálni azzal kapcsolatban, hogy mi történik az 

emberrel a halálát követően. Természetesen arra sem tud választ adni, hogy mi 

az élet, annak mi a célja és értelme. 

 Azért nem, mert ezek alapkérdésére sincs válaszuk. Nevezetesen arra, 

hogy ki az ember. Azt már nem lehet komolyan képviselni, hogy az emberiség, 

Ádámnak és Évának az áteredő bűnbe való leszármazottai. Általánosan 

elfogadható, hitelesen új látásmódot, meg még nem tudtak kialakítani. 

 Mindez akár tetszik, akár nem, bizony előbb-utóbb oda vezet, hogy az 

Evangéliumokban található Atya-Istent sem lesznek képesek, hitelesen tanítani a 

híveiknek. 

 

 Kozma Imre, mint világlátott ember azt is bevallja, hogy a nyugati 

kereszténységgel szemben a keleti vallások nagyon nagy többsége viszont képes 

valamiféle választ adni, az élet és a halál kérdéseire. Arra, hogy a halálával 

nyomtalanul eltűnik, vagy pedig az ún. túlvilágon folytatja az életét, a létezését 

az ember. 

 Tetszik, nem tetszik, a keleti látásmód bizony közelebb viszi az embert 

önmaga és a valóságos Isten megértéséhez. Annyiban mindenképpen, amely 

szerint az ember, mint szellemi lény számára nem létezik elmúlás, hanem egy 

más szellemi dimenzióban folytatja az ember a létezés megtapasztalását. 

 

 Ezt látva, ezt tudva, már érthetővé válik az, hogy a keleti vallások miért 

terjednek oly intenzív módon a nyugati világban. Pedig a vallások terjedése 
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többnyire csak járulékai annak, hogy ezek tanítói a benső békét, a probléma 

megoldást, a szellemi látást, vagy éppen a bölcs gondolkodást kínálják. Igen, 

mert mindezek válaszok azokra a kérdésekre, melyeket a keresztények többnyire 

fel sem tesznek.  

 Mindennek természetesen rendkívül nagy lesz a vonzereje egy olyan 

világban, ahol a lelki életre nyitott emberek a vallásokból már kiábrándultak, 

továbblépési lehetőséget meg nem látnak. Arról nem is beszélve, hogy 

valamiképp tapasztalatot is szereznek, az ember lelki megnyugvásához 

használatos gyakorlatok működéséről. 

 

 Ezzel szemben, a kereszténységben gondolkodó hívő, csak a teológia 

szintjén találkozik azokkal a kérdésekkel, amelyek előbb, utóbb válaszra várva 

szükségképpen feszíteni kezdik őt. Szívet és értelmet megnyugtató választ vár 

azokra a kérdéseire, hogy miképp lehet az Isten a maga teljességében egyszerre 

szerető, és haragjában bűntető is. 

 Miképp ítélhet lelkeket, egy kísértésekben eltöltött röpke földi élet 

következményeként, kárhozatba való örök szenvedésre. Vagyis miképp sikerült 

az Istent az emberhez hasonlóvá, kegyetlenné tenni?  

 

 A keleti vallások, még ha torz formában is, de lehetőséget adnak minden 

lélek számára az újraszületés hitében, a tapasztalatszerzésen keresztüli 

változásra, a fejlődésre. 

 A keresztény vallások bizony gyökerében mondanak erre nemet.  

 Hozzá kell tenni, hogy Jézus tanítása ellenére mondanak nemet az 

újraszületés, vagyis a reinkarnáció mindennemű elgondolására. Miközben az 

Isten Fiának, Jézusnak, pontosan azért kellett testet öltve tanítania, hogy a 

szellemi sötétségben élő, erkölcsében gyökeresen ellentétes gondolkodású 

embernek, felkínálja az élő Isten Igazságát. Azt, hogy a szeretet felülír 

mindenféle ítéletet. 

 Olyan Isten által való szeretet pedig nem létezik, amely a teremtett 

gyermeke lelki, szellemi változására, a megtérésére és gondolkodása 

átalakítására ne adna lehetőséget. 

  

 Ennek ellenére az ember lelki, szellemi, tapasztalatszerzésen és belátáson 

keresztüli változásának, újraszületéseken keresztül megélhető lehetősége, a 

reinkarnáció tanítása az, amely minden keresztény egyházban, teljes 

bizonyossággal kiveri a biztosítékot. Annak ellenére veri ki, hogy ezzel 
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megtagadják a Lukács evangéliumában található, és szinte mindenki által ismert 

tékozló fiú történetének tanulságát. 

 Azt a kérdést már nem is kell feltennem, hogy a Jézus által elmondott, és 

a Máté 18-as fejezetében található történetben, hogyan tud bárki felhalmozni 

akkora adósságot, ami napi egy dénár napszámmal számolva, mintegy kétszáz 

ezer év alatt kereshető csak meg. 

 Ezek után nem is lehet csodálkozni azon, hogy a kereszténységnek 

nincsenek értelmet és szívet megnyugtató válaszai, az élet és a halál kérdéseire. 

  

 Pedig Jézusnak vannak! 

 

 János evangéliuma rendkívül részletesen és gazdagon fogalmazza meg 

Jézus személyének, tehát tanításának, vagyis az Igének az élettel való 

kapcsolatát, azonosságát. 

 Tudom, hiszen folyamatosan tapasztalom, hogy mennyire nehéz az 

embernek az élettel kapcsolatos, már-már megcsontosodott látásmódját 

felváltani Jézus gondolkodásával. 

 Valóban komoly hit, elszántság, nyitottság és gondolkodás-átalakítási 

készség kell ahhoz, hogy megértse valaki azt, hogy Jézus az Atya szeretetét, 

irgalmát és bölcsességét, az Istennel való kapcsolatunkban megtalálható 

boldogságot és benső békét, a teremtés folyamatos és végtelen kiáradását nevezi 

Életnek. 

  

 Mi magunk még csak tanuljuk az Életet az Ige befogadásában és hitté 

válásában, a Jézusról tanúságot tevő magatartásunkban. Az Atya Igazságának 

meglátásában, amelynek semmi, de semmi köze nincs az ember, a közösség, a 

társadalom, tehát az e világ igazságához. 

 Mi még csak ismerkedünk azzal a szeretettel, amelyben pillanatról 

pillanatra, nap, mint nap el kell döntenünk, hogy a különbözőbbnél különbözőbb 

történésekre miképp reagálunk, mit válaszolunk. 

 Mi még csak szerezzük a tapasztalatokat arról, hogy miképp tudjuk 

meglátni és megélni az Atya válaszait, a felé való nyitottságunkra. Hogyan 

tudjuk mindenben meglátni az Istent. Megélni a teljességében és 

sokszínűségében való kiáradását, amelyben senkit sem akar megvédeni a 

hiányok és fájdalmak, kiábrándultságok és újraindulások, kétségek és 

bizonyosságok megtapasztalásától. 
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  ÉLET! 

 Fénylő, lüktető, szellemi világosságot árasztó, örökké tevékeny, teremtő 

és fenntartó, tanító és átalakító, újjászülő és továbbvivő, befogadható és 

megtapasztalható Isten! 

 Ebben az Életben Jézus azt tanítja, hogy NINCS halál! Nincs elmúlás! 

Nincs megszűnés, csak átalakulás. Átalakulás a létezésnek abba a lelkületébe, 

amely az egyén szívének, lelkének erkölcsisége. 

 De mivel Jézus azt tanította, hogy Én vagyok az Élet, ezért a halál nem 

lehet más, mint létezés az Istent nélkülözésben. 

 El kellene végre hinni azt, hogy az, aki Jézusban hisz, az-az Életben hisz. 

Abban az Életben, amelyik kezdet nélküli, és nem múlik el soha. 

 

 Az ember egyik legnagyobb görcse, szinte megoldhatatlan problémája a 

félelme. Félelem az erőszaktól, a veszteségtől, a betegségtől. Félelem a 

munkanélküliségtől, az éhezéstől, a világ végétől.  

 Tudjuk, hogy minden félelem gyökere a halálfélelem. Mégis, minden kor 

írástudójának és farizeusának Jézus csak azt tudja mondani: „ti nem akartok 

hozzám jönni, hogy életet kapjatok.” (Jn. 5;40,). Nem, „mert a tágas kapu és a 

széles út a romlásba visz” (Mt. 7;13,).  

 Ezért arra bíztat mindenkit, hogy „Menjetek be a szűk kapun!” (Jn. 7;13,). 

Azon a szűk kapun, amely az Életbe vezet, de kevesen találják azt meg. 

Kevesen, mert, aki ezen a földön felmagasztalja magát, azt megalázzák. 

 Ahhoz, hogy ezen a szűk kapun keresztül menve életre juss, Jézus ezt 

tanítja: „Ámen, mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten Királyságát, mint 

egy gyermek, semmiképpen nem megy be abba” (Mk. 10;15,).  

 

 Testvéreim! 

 Jézus Önmagának, mint az Élet forrása befogadásának, tehát az örök 

életre jutásnak, feltételeket szabott. Ennek egyik legelvontabbnak tűnő 

megfogalmazását János evangéliumának abban a részében találjuk, ahol arra 

szólítja fel a szövetség népét, hogy aki Benne hisz, annak ennie kell az Ő testét, 

és innia kell az Ő vérét. 

 Bizony az elmúlt kétezer év nem szolgált másra, mint arra, hogy Jézusnak 

ezt a felszólítását egy olyan feltételekkel teli szertartássá alakítsák, amelynek 

nem sok köze maradt Jézus eredeti szándékához.  

 Nem, mert hiába gyón és áldoz valaki minden nap, reggel és este, ha 

közben Jézus tanítása, nem válik élő hitté a szívében.  
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 Medjugorjéban, Mária jelenéseinek színhelyén történt meg velem, hogy 

az a csoporttársam, aki a későbbi elmondása szerint minden napját egy belvárosi 

templomban gyónással és áldozással kezdte, a nyílt utcán szentségtöréssel vádolt 

meg, mert bár többszöri felszólítás után, de mégis részt vettem a Siroki Brék i 

templomban tartott Szentmise megtartásában, mint titkosan felszentelt pap. 

 

 Testvérek! 

 Bizony mondom nektek, nem elég az örök élet elnyeréséhez az, hogy mint 

a farizeusok eleget tegyünk az írás szövegének, mert elhittük azt, hogy: „Aki 

eszi az én testemet és issza az én véremet, annak korszakra szóló élete van” (Jn. 

6;54,). Igenis nem csak tenni, de érteni, és élni is kell mindezt. 

  

 Jézus mindenkinek, akinek füle van a hallásra, elmondja azt, hogy az 

tartozik Hozzá, az-az Ő fivére, nővére és anyja, aki hallgatja és megteszi az Isten 

szavát. Ez a szó, ez az Ige pedig nem más, mint maga a Názáreti Jézus, az Isten 

Fia. 

 Bár nem használ a test, de mégis öltöztetni és táplálni kell. Ezért nehogy 

aggódva tépelődjetek a megélhetéstek felől, hogy mit esztek, és mit isztok, 

hiszen tudja égi Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. 

 A Szellem az, ami megelevenít. Ahhoz, hogy megelevenítsen a Szellem, 

ahhoz Őt is táplálni kell. Ezt a táplálékot kínálja Jézus a meghökkent és értetlen 

követőinek, amikor azt mondja nekik, hogy Én vagyok az élő kenyér, amely az 

égből szállt alá. 

 Nem Mózes adta nektek a kenyeret az égből, hanem Én vagyok az Élet 

kenyere. Így, aki az Élet kenyerét, az Igét eszi és issza, az-az Örök Életet, az 

Isten Fiát fogadja be magába.  

  

 Szimbolikusan és valóságosan is kínálja Jézus az Ő testét és vérét, a 

kenyérben és a borban. Mert, ahogy a kenyér táplálja a testet, úgy táplálja az 

Ige a szellemet. 

 Ugyanakkor Jézus teste valóságosan kenyér, és vére a bor, hiszen a 

Mindenség Általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.  

 Minden ember alapvető és nélkülözhetetlen étele a kenyér, és minden 

szellem Életre jutásának nélkülözhetetlen tápláléka az Isten Igéje. 

 Az Égi Béke itt a Földön! 

       Ámen! 

          Szabó János 


