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2012. 09.05.         Prédikáció 

Szeretnék jól dönteni! 

 

 Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, 

mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól 

dönteni. A kérdés az, hogy ha Jézus fejével tanulunk gondolkodni, akkor hogy-

hogy nem tudunk minden esetben jól dönteni?  

 Az teljesen magától értetődő, hogy mindenki, mindig a lehető legjobban akar 

dönteni - természetesen a saját értékrendje szerint -, miközben erről visszajelzést is 

szeretne kapni, hogy igen, én jól döntöttem. Végül is mindenki szeretné besöpörni 

azt az elismerést, azt a sikerélményt, hogy ha jól döntöttem, akkor én jó vagyok.  

 Ez viszont azzal jár együtt, hogy ha rosszul döntöttem, valamiben 

mellényúltam, akkor rossz vagyok. 

 Végül is minden embernek alapigénye az - akár az önzés, akár a szeretet 

vezérli -, hogy a döntései azt eredményezzék, amit eredetileg szándékolt. És bár 

minden döntés egyfajta sajátos racionalizmusra, egyfajta realitásra vagy éppen 

automatizmusra alapozódik, többnyire mégsem hozza meg azt az eredményt, amit 

elvár tőle az ember.  

 Bár az önzésében élő ember alapvetően önmaga iránt, az önzetlenségben élő 

pedig a mások irányában szeretne jól dönteni, valójában ez egyik esetben sem 

valósul meg az elvárt formában. De hát akkor hogyan lehet jól dönteni, miközben 

az egyént, az általa jónak tartott döntés iránti igényében semmi sem akadályozza?  

 Vegyünk egy példát. Amikor valaki munkahelyet vált, akkor ezt azért teszi, 

mert egy jobb, az elvárásainak megfelelőbb munkahelyen szeretne dolgozni. Azt 

viszont, hogy ez sikerül-e, csak akkor tudja meg, amikor már váltott! Akkor, 

amikor már eltelt az első, a második hónap. Pedig az, aki felvette, szokatlanul 

kedvesen, kitárt karral várta és mindent megígért. Perspektívát kínált. Aztán 

kiderül, hogy mindebből semmi sem igaz.  

 Ugyanez a helyzet, amikor megházasodik valaki. Jól akar dönteni? Hát persze! 

De teljen el egy, vagy két év. Hamar kiderül, hogy jól, vagy rosszul döntött. És ez 

mind a két fél oldaláról igaz.  

 Nyilvánvaló, hogy azért van annyi kudarc, csalódás, félreértés, vagy válás, 

mert mindenki olyan valamiről dönt, amit előre csak feltételezni tud, de nem 

ismerhet. 

 Jézus a döntés kérdésében is azt kínálja megoldásként, hogy alakítsd át a 

gondolkodásodat.  
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 Jézus Földre születésével betelt az idő. János evangéliumára hivatkozva ez azt 

is jelenti, hogy minden embernek, aki ez után az esemény után a Földre születik, 

szükségszerűen döntenie kell (erkölcsileg) arról, hogy lelkét tekintve kinek 

szolgál? Az Istennek, vagy a gonosznak. Az önzésnek, vagy a Jézus által tanított 

szeretetnek. A Szellem Világosságának, vagy a sötétségnek. Jézus azt tanítja, 

hogy” Aki hívő lesz nem kerül ítéletre, aki nem hisz, már ítélet alá esett, mivelhogy 

nem hitt a világra jött Isten egyetlen Fiának nevében.” (Jn.3;17, 18,). 

 

 Íme, az erkölcs valóságos világa. Íme, az ember tudatos, vagy tudattalan, de 

mindenképp meghatározó döntése arról, hogy szóba állok-e Jézussal, vagy nem. A 

kérdés az, hogy ha nem állok szóba Jézus tanításával, - mivel már ítélet alá estem - 

vajon dönthetek-e jól bármiben? Dönthetek-e jól bármiben, ha a lelki alapállásom 

miatt, végső soron semmi sem válik a javamra? Pedig a környezetem kimondottan 

jó embernek mond.  

 Egy korábbi ismerősöm, úgy gondolta, hogy az ő apósa, aki igaz, hogy 

rendesen káromkodik, de nem lehet, hogy ne üdvözüljön, amikor olyan jó szívű, 

hogy bármit odaad, amit csak kérnek tőle. Az nem tűnt fel ennek a Hangot is 

tanuló ismerősömnek, hogy az, akit Jézus üdvözít, az nem káromkodik. Nem, mert 

már beleállt a Jézus által kért gondolkodás-átalakítás munkájába. 

 Nem nehéz belátni azt, hogy aki nem Jézust választotta Urának és 

Megszabadítójának, az csak az önzés állapotában tud élni, gondolkodni, dönteni. 

De mivel így már ’ítélet alatt’ van, bármit tesz, csak árt magának.  

  

 A döntéssel kapcsolatos gondolatmenetünk Jézusnak arra a kijelentésére épült, 

amelyben azt tanítja, hogy:’ Én csak az erkölcs területén vagyok illetékes,’. Ennek 

alapján azok, akik tanítványokként Jézus tanítása szerint akarnak gondolkodni, 

cselekedni, vajon tudnak e jól, vagy rosszul dönteni? 

 Erre a kérdésre bizony csak azt lehet válaszolni, hogy mivel az Istent 

szeretőknek minden a javára válik, egy korábbi JÓ (Isten) mellett hozott döntés 

következményeként csak jól tudnak dönteni. Van, hogy úgy tűnik, helyenként és 

időként látszólag rosszul döntöttek. Látszólag. Egészen addig, amíg rá nem jönnek 

arra, hogy mindabból, amit rossz döntésként éltek meg, abból a jelenre, és a jövőre 

vonatkozóan mit kell megtanulniuk. Igen, mert a tanítványt az jellemzi, hogy 

állapotszerű tanuló, aki nem mindenkitől, hanem mindenből akar tanulni, és tud is, 

ha megvan benne az ehhez szükséges nyitottság.  
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 Tehát nem az a legfontosabb kérdés, hogy a döntéseim kapcsán, valamiféle 

egyéni szükségletből eredő sikerélményt könyvelhessek el, hanem az, hogy hogyan 

tudok úgy szeretni, vagyis egyre inkább az Istennek odaadottja lenni, hogy ez, 

valóságos benső békét eredményezzen. 

 Gyönyörűen és meglepő módon fogalmazta meg az egyik testvérünk azt, hogy 

az Isten a mi kincsünk. Ehhez hozzátette azt is-mert hozzá tartozik-, hogy mi is 

az Isten kincsei vagyunk. Méghozzá egyedi, pótolhatatlan kincsei, mert annak lát 

bennünket.  

 Lehet, hogy látszólag sokszor mellényúlunk a döntéseinkben. De ha 

istenszeretők vagyunk, akkor mindig megvan a lehetőségünk arra, hogy az adott 

lehetőségek között korrigáljunk. Igen, mert mindig gazdagabbá akarunk válni az 

Isten ismeretben és szeretésben. 

 Ennek a szándéknak, a döntés vonatkozásában való megvalósulása, pontosan a 

közösségben fogalmazódott meg a következőképp: az Istent befogadás lelkületén 

kívül, csak rossz döntést lehet hozni. Az Istent szeretés lelkületén belül pedig, csak 

jó döntést lehet hozni. A Hang a következőképp tanítja ezt: az Istent szeretőnek 

minden a javára válik, míg az Istent nem szeretőnek meg semmi sem. Ugyanerről 

ezt mondja Jézus a János evangéliuménak 15-ik fejezetében: „Én vagyok a 

szőlőtőke, ti a szőlővesszők. Aki énbennem marad és én őbenne, az terem sok 

gyümölcsöt ……….Ha valaki nem marad énbennem, kivetik mint a szőlővesszőt és 

elszárad…” Így tisztázódik az egész életemmel kapcsolatos kép a döntésem 

eredményét illetően.  

 Ebből viszont az is következik, hogy azok, akik elfogadták Jézust Uruknak és 

Megszabadítójuknak, meglátva a ’tízezer’ talentumos adósságukat, döntésükben az 

erkölcsi adósság-törlesztés szándékával születnek le a Földre. Azok pedig, akik 

még nem adósság törlesztőként távoztak az anyagtestből, azok nem élik meg, nem 

élhetik meg magukat erkölcsileg bűnben élőknek. Jelen értelmezésünkben az 

adósság, a korábbi életeim szeretetlenségeinek a terhét jelenti. De ez csak akkor 

kezd a lelkiismeretemen keresztül fájni, amikor rálátok arra, hogy bizony 

messzemenőleg nem vagyok olyan jó, mint amilyennek gondoltam magamat, 

viszont rosszabbnak, sokkal rosszabb vagyok. De végül is ennek meglátása, maga 

a megtérés, a megfordulás. Mindez együtt jár azzal, hogy ezt az adósságot, ezt a 

terhet valamiféleképpen kiegyenlíteni törekszem. Arra még nem vagyok képes 

gondolni, hogy ezt az egész adósságtörlesztési terhet, teljes egészében letegyem. 
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 Máté evangéliumának 18-as fejezetében az a szolga, aki 10.000 talentummal 

volt adósa az urának, nem tett mást, mint elismerte azt, hogy ő adós. Felmérte azt, 

hogy annyi adósságot halmozott fel, amennyit a számonkérés idején kifizetni nem 

volt képes. Nyilvánvaló, hogy az Úr is tisztában volt azzal, hogy ennyi adósság 

kifizethetetlen. De az adós legalább szándékában rálátott arra, hogy bizony 

rendezni valója van az Istennel, és önmagával szemben.  

 Jézusnak ez a példabeszéde, szükségszerűen hozza felszínre minden hívőben 

azt a kérdést, hogy hogyan tudom én a saját adósságomat rendezni? Teljesen 

természetesen kúszik be az ember gondolkodásába az, hogy akkor törlesztem az 

adósságom, ha én is elszenvedem ugyanazt, amit másnak okoztam.  

 Ezzel a megközelítéssel csak az a gond, hogy ha Bemerítő János még Illésként 

400 papot lefejeztet, akkor neki is 400 alkalommal kell elszenvedni a lefejezést? 

Bizony nem egészen így van ez. Arról nem is szólva, hogy ugyanazt az eseményt 

nem ugyanúgy fogom megélni, mint amit megélt az, akivel szemben a 

szeretetlenséget elkövettem. Ezért az adósságtörlesztésnek elsősorban szándékában 

kell megnyilvánulni. De vajon hogyan tudunk adósságot törleszteni, ha nem éltük 

át annak a szenvedését, akinek azt okoztuk?  

 Ennek az adósságtörlesztés szándékának a lelkületét ahhoz tudnám hasonlítani, 

amikor az adott életben egy alkoholista ember tönkreteszi önmaga, és családja 

életét. Az ilyen ember, ha van benne nyitottság az Isten irányában, úgy a 

megkötözöttségének a feloldására a következő életében nem azért születik egy 

alkoholista családhoz, hogy elszenvedje az iszákos szülők terhét, hanem azért, 

hogy kitéve magát az alkoholizmus kísértésének, képes legyen megbirkózni ezzel. 

Az, hogy sikerül-e, vagy nem, nyilvánvalóan más kérdés.  

  

 Az, aki már átadta az életét az Istent megismerés feladatának, kellett, hogy 

találkozzon Jézus tanításában azzal a felfedezéssel, hogy minderre a végső 

megoldás nem más, mint maga a megbocsátás. Nem a bűntudatból eredő 

adósságtörlesztés lelkülete, hanem a megbocsátásé, az elengedésé. Bizony a tízezer 

talentummal adós szolgának is a megbocsátás, az elengedés lelkülete jelentette 

volna a megoldást. 

 Azzal tudom minden adósságomat megszüntetni, ha nem a visszafizetés, a 

törlesztés látásmódját tudom a magaménak, hanem a megbocsátásét. Tehát 

Jézust, a megbocsátást akarom a tanításán keresztül egyre inkább befogadni, 

megvalósítani.  
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 Bizony nincs más, aki megtisztítsa az embert, aki levegye lelkéről az 

adósságtörlesztés megoldhatatlan és letehetetlen terhét. Letehetetlen, mert 

minden vállalt, adósságtörlesztést megcélzó életben, szükségszerűen követ el 

az ember újabb szeretetlenségeket. 

  

 Nemrég került elénk egy olyan médiumi tanítás, amely azt tudatta, hogy a Feri 

bácsi, mint Jézus megszólalásának közvetítője, mivel nem megfelelően 

gazdálkodott e rábízott feladattal, a tisztítótűzbe került, amiből nemsokára 

szabadulni fog. De lám, ez a szívünk és Istenismeretünk ellen való tanítás is 

alkalmas arra, hogy rálássunk – még akkor is, ha a HANG a tisztítótűz létét 

alátámasztja, – hogy nincs tisztítótűz! Nincs olyan másvilági tűz, ami az Istent 

szeretőket, a tanítványokat tűz általi szenvedés árán tisztítaná meg, ha Jézus azt 

mondta a tanítványainak, hogy:” ti is tiszták vagytok,” (Jn.13;10,). Igen, mert az 

Ige az, ami megtisztít! A befogadott, és megbocsátó Jézus. Az, aki a saját 

Életére támasztja fel az övéit. Nem pedig a vallás fanatizmusában gondolkodó 

ember agyszüleményére, a tisztítótűzre. 

  

 Minden embernek van lelkiismerete. Ha ez a lelkiismeret az Isten, Jézus 

irányába van beállítva, akkor bizony nagyon tudja fájlalni az elkövetett 

szeretetlenségeket, nagyon tudja égetni a bűntudat a lelkét. De ez még nem tisztít 

meg senkit. A bűnbánat nem tisztítja meg a lelket! A bűnbánat előkészíti a 

lelket arra, hogy Jézus az Ige által, megtisztítsa. Ugyanúgy, ahogy Bemerítő 

János bűnbánatra való felszólítása felkészíti, megnyitja a szíveket Jézus Szent 

Szellembe való bemerítésére. „ Én ugyan alámerítlek /(víz)bemerítlek/ titeket a 

gondolkozás(mód) megváltoztatás (észretérés) végett, de aki nyomomba lép 

erősebb nálam, arra sem vagyok alkalmas (megfelelő), hogy saruját utánavigyem, 

Ő majd Szent Szellemben és tűzben merít majd be titeket (baptizál).” (Mt.3;11,). 

 Nem az fogja megtisztítani a szívemet, lelkemet, hogy megbánom azt, amit 

elkövettem, hanem az, hogy elhittem, hogy az Isten megbocsátotta azt nekem. 

Ezért nekem is megbocsátónak kell lennem. 

 Máté evangéliumának 8;2,-es igerészében a leprás nem a tisztítótűzben 

gondolkodik, amikor azt mondja a testet öltött Igének, Jézusnak: „Uram, ha 

akarsz, megtisztíthatsz”. Jézus a démonok kiűzésénél a tisztátalan szellemeket 

egyetlen esetben sem a tisztítótűzbe parancsolja. A nyolc boldogságnak nevezett 

tanításában nem azt mondja, hogy: „Boldogok a szívben tiszták,”mert kikerültek a 

tisztítótűzből, hanem azt, hogy „mert meglátják az Istent.”. 
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 Bizony az Isten megbocsátó szeretete, az Ige az, ami megtisztít engem. 

Viszont azt is látnunk kell, hogy az Isten irányában tanúsított őszinte bűnbánat, 

együtt jár a megbocsátással. 

 Minden Istent szeretésből forrásozó adósság-törlesztési szándék, előbb-utóbb 

mindenkit elvezet oda, hogy nem az a megoldás, hogy a sok-sok élet 

szeretetlenségéből született adósságát törlessze, hanem eljut a gondolkodás-

átalakítás munkájában ahhoz a pillanathoz, ahhoz a felismeréshez, amikor meglátja 

a célt. Azt, hogy az Isten Lelke, Isten-gyermekként szülje újjá az embert,. Igen, 

mert ez az, ami minden adósságot eltöröl, megszüntet..  

  

 Számtalan, a HANG értékrendjét elfogadó ember vágyik arra, hogy ne kelljen 

már többet visszaszületnie ide a Földre. De csak azért vágyik erre, mert még nem 

látja, nem hiszi azt, hogy az, aki az Isten Szellemében születik meg és a Jézus által 

feltételként szabott kisgyermekké válik, az-az Istennek való feltétlen odaadottság 

által ÉL. Azt az Isten szeretete vezérli. Annak már nem probléma, hanem a szeretet 

feladata az, hogy elhozza, bemutassa az Élő Isten világosságát a Földön. Igen, mert 

feladatot vállal. Szeret! Olyan feladatot, ami személyre van szabva, mert 

elsősorban már nem megszentelődni, hanem megszentelni jön az e-világba.  

 Megszentelni, és –e feladat által megszentelődni. Igen, mert nincs olyan 

teremtmény, akinek a szellemi fejlődése során ne lenne szüksége 

állapotszerűen a megszentelődésre. Az Istenivé válásra. A földi pokolban élő 

ember számára ennek az útja pedig nem más, mint a Jézus által feltételként szabott 

Isten gyermekké válás. Ezt pedig csak akkor tudjuk megvalósítani, ha nagyon 

komolyan véve eleget teszünk Jézus felszólításának, és tanítvánnyá válva 

átalakítjuk a gondolkodásunkat.  

 

 Közösségi összejöveteleinken jelenleg azzal is foglalkozunk, hogy különböző 

szavakat, fogalmakat értelmezünk a Hang tanításából, hogy Jézus mit is akar 

közölni általa. E munka kapcsán folyamatosan nyílnak ki olyan értelmezési, 

szellemi ajtók, amelyek újból és újból komoly meglepetést okozva késztetnek 

beismerni azt, hogy bizony-bizony erre nem gondoltam!  

 Ezek a felismerések is segítenek annak megtapasztalásában, hogy mennyire 

nélkülözhetetlenül van szükség arra, miszerint mindent meg kell tennünk annak 

érdekében, hogy rend legyen a fejünkben. Igen, mert képesek vagyunk arra, hogy 

Jézus érték és fogalmi rendjében gondolkodjunk, és ez határozza meg a 

magatartásunk. E nélkül, bizony nem lesz rend a szívünkben! Ha mi magunk nem 
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teszünk rendet a fejünkben, akkor az Isten Lelke nem tud rendet tenni a 

szívünkben.  

 

 Számtalanszor hallott, és szinte minden hívő ember által használt érv az, hogy 

az Isten, szabad döntést adott az embernek. Szabadon dönthet arról, hogy a 

teremtett lélek mit kezd saját magával. Az Istent, vagy önmagát fogadja el az élet, 

a boldogsága forrásának. Márpedig nagyon úgy néz ki, hogy ez csak azért válhatott 

ennyire elfogadottá, mert a két lehetőség léte, lehetőséget ad a döntés feletti 

felelősség áthárítására az Istenre. Mindez bizony megtévesztő és nagyon 

félrevezető. Félrevezető, mert az Isten nem adott szabad döntést az embernek! 

A keresztény gondolkodásnak is alappillére, Pál Korintusiakhoz írott második 

levelének azon mondata, amely így hangzik: „ahol pedig az Úr Szelleme, ott 

szabadság van.”. Ez azt is jelenti, hogy csak ott van szabadság, ahol az Isten van. 

Ahol az Isten nincs, ott szellemi rabság van.  

 Nem döntött szabadon az, aki nem az Istent, hanem önmagát választotta 

az élet, a boldogság forrásának. Mindebből az látható, hogy nem lehet jó, vagy 

rossz döntést hozni, mert a döntés, az akarattal karöltve, egy vak képesség. 

Viszont lehet a JÓ, vagy a rossz mellett dönteni. Lehet a JÓ-t akarni. Ez a JÓ 

pedig nem lehet más, mint maga az Isten. A rossz meg a JÓ hiánya. 

 

 Márk evangéliumának 10;18,-ik igerészében azt kérdezi Jézus a gazdag ifjútól, 

hogy: „miért mondasz engem jónak ? senki sem jó, (ha) csak (nem) egy: az Isten.”. 

Jézus idejében, aki gazdag volt, az megigazultnak tarthatta magát. Az azt is tudta, 

hogy egy az Isten, és azt, hogy ez az Isten JÓ. Jézust hallgatva mégis 

bizonytalanná válik mindabban, amit eddig gondolt arról, hogy a Törvény 

betartásával miképp nyeri el a korszakig tartó életet. Ez a bizonytalanság viszont 

nem volt elég erős benne ahhoz, hogy Jézus hívására, elhagyva az addigi életét 

tanítvánnyá váljon. 

 Jézus iránt az fog nyitott szívvel és őszinte örömmel érdeklődni, aki még a 

megszületése előtt a tanításának megismerése, befogadása és megvalósítása mellett 

döntött. Ennek a döntésnek itt a Földön, az anyagvilág szellemi sötétségében kell 

érvényt szerezni azzal, hogy Jézus tanítványává válok. Valójában ezt az egyedüli 

döntést kell meghoznia minden embernek ahhoz, hogy az egész életével 

kapcsolatban elmondhassa: az Istent szeretőnek minden a javára válik. 

 

Égi Békévé itt a Földön!                                                     Amen 


