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Gazdagrét          2012.07.08. 

Prédikáció 

 

Kedves Testvérek! 

 Minden hét keddi és csütörtöki napján mintegy tíz éve tanuljuk 

közösségben Jézust. 

 Akarva, akaratlan, hol kívülről, hol belülről, hol kérdésként, hol vádként 

hangzott el az, hogy saját magam és ez által a közösségem, előtérbe helyezi a 

szolgáló szeretet rovására a gondolkodás-átalakítást, tehát az úgynevezett 

elméleti szeretetet. Tették ezt azért, mert úgy gondolták, hogy a szeretetet 

elsősorban nem tanulni, hanem tenni kell. Nem megismerni, hanem gyakorolni 

kell. 

 Bár korábban volt néhány gyenge próbálkozás ezen a téren, de ezek 

egyrészt kudarcba, másrészt félreértésbe fulladtak. Az egyik ilyen esemény a 

Keleti pályaudvarnál megszervezett karácsonyi ételosztásba való részvétel volt, 

ahol az egyik hajléktalan összeveszve a másikkal, enyhén ittas állapotban a 

másikra borította az ingyen osztott ételt.  

 Böjte Csaba gyermekeihez tett látogatásunk is félreértésbe fulladt, amikor 

tevőlegesen próbáltunk segíteni az ott élő gyerekeken. Hamar kiderült, hogy ők 

nem úgy és abban gondolták a segítést és támogatást, amit mi kínáltunk. 

 Mindez annak ellenére történt meg, hogy a Hang tanulmányaink kapcsán 

már látni kellett volna azt, hogy Jézus nem ezt tanítja, nem erre a feladatra hívja 

a tanítványait. Ez az értetlenség, később ellentétté fajulva közrejátszott abban, 

hogy a közösség korábbi látszólagos egysége, a Feri bácsi eltávozásával, csak a 

múlt emléke maradjon. 

 Pedig a Bokor bázisközösség vezetése, és az őket követő Hangosok is ezt 

a szeretést látták egyedül üdvözítőnek. Viszont tény az, hogy az elmúlt húsz év 

ilyen irányú próbálkozásai nem hozták meg az elképzeléseknek megfelelő 

eredményt egyik közösségnek sem. Sem kívül, sem belül! Nem jöttek létre 

árvaházak, szociális segélyközpontok, hajléktalanokat ellátó szállások stb. 
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 Ez a közösségünk viszont, amelyik mintegy tíz-tizenkét éve, kedden és 

csütörtökön rendszeresen összejön, felvállaltuk, hogy a hangsúlyt a Jézus 

tanítása szerinti gondolkodás-átalakításra, a tanulásra, az elemzésre és ez által a 

tisztánlátásra helyezi.  

 De vajon jól tettük e? Vajon hova jutottunk?  

Testvérek! Mivel senkinek sincs rálátása önmagára, ezért a külső reakciók azok, 

amik jelzés értékűek abban, hogy Jézus tanítását jól értelmezi-e?. 

 Jelzés értékű volt az, amikor néhány évvel ezelőtt egy Bokor-Hang 

közösség számunkra ismeretlen tagja meglátogatott bennünket. A kioktató 

hangnem, az érezhető lekezelés csak akkor szűnt meg, amikor megkérdeztük, 

hogy tudja e, hogy mit beszél? Tudja e mi a boldogság? Leforrázva távozott, 

mivel a közösség tagjai – vele ellentétben- kórusban válaszolták meg a feltett 

kérdésre a választ. 

 Mindannyian küszködünk családi, személyes, vagy a természetünk 

eredményezte kisebb-nagyobb problémákkal, amelyek az idők folyamán 

folyamatosan kerültek felszínre. Volt, aki ezt a közösségből való kiválásával, és 

volt nem egy olyan testvérem, aki az önmagával való szembenézéssel oldotta 

ezeket fel. Nem egy testvérem gondol hálával Jézusra azért, mert ha fájdalmasan 

is, de rámutatott a megoldásra. Lassan megértettük, hogy a valódi változás, a 

valódi megoldás mindig komoly lelki fájdalommal jár. 

 

 Múlt heti csütörtöki összejövetelünkön második alkalommal vett részt egy 

kiskunhalasi – bátran mondhatom – testvérünk. Az ezt követő 

telefonbeszélgetésünkben annak a meglepetésének adott hangot, hogy a 

többnyire idős emberekből álló közösségünkben, még a fiataloknál sem 

tapasztalt eleven szellemi tevékenységet, nyitottságot tapasztalt. Korábban más 

életkori arányok uralkodtak a közösségben, de mára az jellemző, hogy a 

testvéreim többsége, velem együtt ötven, hatvan év feletti. 
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 Valójában arról van szó, hogy az evangéliumi Jézus szerinti nyitottság 

nem kor kérdése. Mindez arra mutatott rá, hogy az elmúlt években, a Jézus által 

megfogalmazott alázatot tanultuk, és tanuljuk a továbbiakban is. 

 Hogyan? 

 Úgy, ahogy a Hang tanításán keresztül találkoztunk Jézus értelmet és 

szívet megszólító személyével. Találkozunk egy új, egy szinte sohasem hallott 

erkölcsi renddel, az Isten szabadságának a kiáradásával. És mi igent mondtunk 

erre, mert a szívünk és az eszünk ezt látta JÓ-nak. 

 De ahhoz, hogy mindezt megélhessük, folyamatosan tanulnunk kellett. Át 

kellett alakítani a gondolkodásunkat. Átalakítani az érték és fogalmi rendünket. 

Újra kellett tanulnunk a szavak jelentését és értelmét, Jézus gondolkodásának 

megfelelően. Nem akartunk úgy járni, hogy boldogok akarunk lenni, de azt sem 

tudjuk, hogy mi az. Meg kellett tanulnunk, hogy mikor szeretjük az Istent, és 

mikor szeretjük önmagunkat és embertársainkat. 

 Hónapról-hónapra, hétről-hétre és napról-napra alakult az értékrendünk.  

 Azt már láttuk, hogy egyedül Jézus tanítása az a JÓ, amire rátehetjük az 

életünket. Azt még nem láttuk, és valószínűleg sohasem fogjuk meglátni, hogy 

teljességében mennyire JÓ! Annyira mindenképpen, hogy megtapasztalhattuk, 

miszerint ennek felfedezésében nem vagyunk egyedül, mert vezet bennünket az 

Isten. De nemcsak vezet, hanem segít a felismerésben. Erőt ad, hogy mindazt, 

amit felfedeztünk, megértettünk, hitté váljon bennünk. Megalapozott hitté. 

 Közösségbeli testvéreim is megjegyezték, hogy mennyire másképp 

tanulunk újabban. Mennyire gördülékenyebben születnek meg a lehető 

legnehezebb kérdésekben a válaszok. Igen, mert megértettük a megfelelő 

kérdések feltevésének a sorrendjét. Megértettük és megtapasztaltuk, hogy ha 

nyitottak vagyunk a JOBB felé, akkor Jézus nem marad adósunk és elvezet az 

egyedüli igazságra.  

 Megértettük, hogy csak Jézus felé maradjunk nyitottak. A szellemi 

sötétséggel, a hiúsággal, a sértődékenységgel, a kizárólagos tanítani akarással, 
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az e világi értékek behozatalával, a politikával, az antiszemitizmussal, az 

önzéssel szemben maradjunk lezártak. 

 Igen, mert tanulni akarunk mindenből, de nem mindenkitől! 

 

 Testvérek! Kivétel nélkül minden embert egyfajta kettősség jellemez. Ez 

pedig nem más, mint az, hogy egyrészt biztonságra, mozdulatlanságra, 

változatlanságra törekszik. Másrészt meg nyitott az újra, a másra, a szokatlanra. 

 Az ember biztonságra való törekvése a már megtapasztaltra, a múltra, a 

hagyományra, a már megismertre támaszkodik. Ezért törekszik a 

csalódásmentes biztos kapcsolatra, a változatlan munkahelyre, az állapotszerű 

egészségre. Közben a tapasztalatai a folyamatos mozgást, a változást igazolják, 

amitől többnyire félelem tölti el és rosszul érzi magát. 

 De közben kíváncsi az újra, a másra, mert hajtja őt a megismerés vágya. 

Hajt mindenkit abba az irányba, ahol úgy érzi, hogy a képességeit a 

legoptimálisabban kibontakoztathatja, kamatoztathatja. 

 

 A mi Jézus felé való nyitottságunk nem ilyen! Nem a tapasztalatokat 

helyezi előtérbe, hanem a lelki megértést, a szellemi befogadást, a szív 

átalakulását eredményező nyitottságot. Azt, amelyben már képesek vagyunk 

valamit megérteni Jézusnak abból a tanításából, amelyben azt mondja, hogy: aki 

nem úgy fogadja az Isten Királyságát, mint egy kisgyermek, semmiképp sem 

meg be abba. 

 Igen, valóban kisgyermekké kell válnunk! Olyan kisgyermekekké, akik az 

Atyát megpillantva, megélik az Ő felfoghatatlan ajándékozó kiáradását. Olyan 

kisgyermekekké, akik megélik azt a biztonságot, amit minden ember a szíve 

mélyén mindig keresett, de anyagtesti létükben még megfogalmazni sem voltak 

képesek. Megélik, hogy olyan gyermekei az Istennek, akik a legteljesebb 

mértékű Ráhagyatkozást élhetik meg. Azt, hogy mindenben és mindenkor, csak 

Belőle éljenek.  
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 Bizony hosszú időt kellett ahhoz, hogy végre megértsük és befogadjuk 

azt, hogy nem az-az életünk, amit az anyagvilágban megélünk, hanem az, 

amit Jézusból befogadunk. 

 Pontosan az Ige felé való nyitottságunk, a következetes gondolkodás-

átalakításunk által vagyunk képesek ma már meglátni, Jézus Életként való 

megjelenését. Megjelenését a gondolkodásunkban, az ezt követő 

cselekedeteinkben, a látásmódunk megváltoztatásában. 

 Jézus Országában, az Isten Királyságában, az Atya Lelkében nem az 

események változatlansága, nem a kimeríthetetlen vágyak megvalósulása, nem a 

múlt hagyományainak ereje az, ami a szellem teljes és tökéletes biztonságát 

adja. 

 Pont ellenkezőleg! Az Isten Királyságában az örök és folyamatos 

változatossággal, a feladatok végelláthatatlan sorával, a sokszínűség 

elképzelhetetlen mértékű megvalósulásával találkozik a tanítvány. Nincs két 

egyforma íz, egyforma szín, illat, esemény, forma. Minden, egy folyamatosan, 

örökkön-örökké tartó változásban kínálja, az Isten szabadságából forrásozó 

ÉLET Napot elhomályosító világosságát.  

 Ebben az ÉLET-ben, egy számunkra felfoghatatlanul bensőséges, 

közvetlen kapcsolat jelenti a biztonságot. Azt a biztonságot amelyben az Isten az 

Atya, s a tanítvány a gyermeke.  

Az Égi Béke befogadója itt a Földön! 

          Ámen 


