
1 
 

PRÉDIKÁCIÓ 

Gazdagrét         2013.04.14. 

Kedves testvéreim, 

1964-ben, a kereszténység legnagyobb létszámát maga mögött tudó római 

katolikus egyháza zsinatot tartott. Ez a második Vatikáni Zsinat néven vonult be 

az egyház történetébe. A zsinat határozatának 3. fejezetéből idézek, amely az 

egyház hierarchikus alkotmányát fogalmazza meg, a püspökségekkel 

kapcsolatban. 

„A római pápával közösségben tanító püspököket mindenkinek úgy kell 

tisztelnie, mint az Isten és a katolikus igazság tanúit, a hívőknek pedig egyet kell 

érteniük a nyilatkozattal, melyet hit és erkölcs dolgában püspökük Krisztus 

nevében terjeszt elő, és vallásos engedelmességgel kell ragaszkodniuk hozzá. Az 

értelem és akarat e vallásos engedelmességét különös módon tanúsítani kell a  

római pápa tanító hivatala iránt, azaz tisztelettel el kell ismerni legfőbb tanító 

hivatalát, őszintén ragaszkodni kell tételeihez, az ő elgondolásának és 

akaratának  megfelelően. A római pápa, a püspöki kollégium feje, hivatalból 

rendelkezik a tévedhetetlenséggel. Amikor hit vagy erkölcs kérdésében 

végérvényes tételeket hirdet ki; ezek a kijelentések magából a pápából, és nem 

az egyház egyetértéséből eredően megmásíthatatlanok. Ilyenkor ugyanis a római 

pápa nem, mint magánszemély nyilvánít véleményt, hanem mint az egyetemes 

egyház legfőbb tanítója, akiben egyedülálló módon van meg az egyház 

tévedhetetlenségi karizmája.  

Az egyháznak ígért tévedhetetlenség megvan a püspökök testületében is, 

amikor Péter utódával együtt gyakorolja a legfőbb tanító hivatalt. Mindeme 

döntések sosem maradhatnak az egyház hozzájárulásának válasza nélkül, 

ugyanannak a Szentléleknek működése következében, mellyel Krisztus egész 

nyájár őrzi és gyarapítja a hit egységében.   

A római pápa és püspökök új, nyilvános kinyilatkoztatást pedig, még ha 

isten letéteményéhez taroznék, nem fogadhatnak el.”  

Testvérek! Ezt gondoltam bevezetésképp felolvasni annak bemutatására, 

hogy miképp válik hivatalossá az, ha egy Jézus nevére hivatkozó, és az Isten 

földi jelenlétét kisajátító egyház, minden új kinyilatkoztatás vonatkozásában, 

egyszer és mindenkorra lezár. Bár nincs ismeretem a korábbi zsinatok 

határozatait illetően, de semmi kétségem sincs azt illetően, hogy ez a határozat 

nem az 1964-es állapotot, hanem a Jézus mennybemenetelét követő 1964 év 
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állapotát tükrözi. Azt, hogy ez az egyház, - ami az erkölcs és hit kérdéskörét 

érinti-, minden tekintetben tévedhetetlen, és mindaz, amit megállapít, az 

megmásíthatatlan. Ennek ismeretében az a kérdés, hogy akár hívőként, akár más 

egyház tagjaként, miképp lehet párbeszédet folytatni velük, teljesen 

értelmetlenné válik.  

Kétezer évvel ezelőtt, Jézus esetében is igaz volt, hogy új kinyilatkoztatást 

Izrael egyháza nem fogadott el. Ezt tudva, milyen reménye lehetett volna 

Jézusnak ahhoz, hogy Izrael egyházi vezetőivel párbeszédet kezdeményezzen? 

A főpapokkal, a farizeusokkal és írástudókkal. 

 Márpedig Jézus minden tekintetben egy nemcsak egy új, hanem az Isten 

teljességét hordozó kinyilatkoztatást jelenített meg, az Ószövetség tanítását 

minden tekintetben túlhaladva. Ezt az új kinyilatkoztatást, amit Jézus a tetteivel 

támasztott alá, a tanítványok kivételével mindenki botránykőnek látta.  

 Ma már látjuk, hogy Jézus tanítványi közösségének Simon Péterre való 

rábízása, nem jelentette azt, hogy ezzel a tévedhetetlenség karizmáját is 

megkapta volna. Ugyanis Péterre, Jézus nem az Igéjét, hanem a közösségét, a 

zsidó egyházból kihívott gyülekezetét bízta, hogy azokat igazgassa, azokat 

pásztorolja.  

 Jézus nem bízta Péterre az Ige hatalmát azzal, hogy neki adta kötésre és 

oldásra az Egek Királyságának kulcsait (Mt.16;19,). Vagyis annak az igazságát, 

hogy amit Simon Péter az Isten Igéjéről tanít, az a valóságban is úgy van. Az Ige 

valóságának a hatalma nem került az ember birtokába, mert Jézus az Igében 

maradt a Földön. Az Ige hatalma a valóság tanításában van. Ezt kell keresni, 

és megtalálni, mint az Isten Országát, mert ez az elsőrendű feladata a 

tanítványoknak. Az, hogy megtalálják azt az Igazságot, aki az egyedül igaz 

Valóságként jelenik meg. Ezzel szemben mit tesz a történelmileg hivatalossá 

vált egyház? Kitulajdonítja magának az Isten Igéje értelmezésének a jogát.  

Ezt igazolja az-az eset is, amikor a Feri bácsi ügyében 300-an írtuk alá azt 

a nyilatkozatot, amelyben kifejeztük az egyet nem értésünket arról, hogy az 

illetékes püspök, Jézus tanításának a hivatalostól eltérő, önkényesnek mondott 

értelmezése miatt, kiparancsolta őt az inárcsi parókiáról. Erre azt kaptuk 

válaszként, hogy: annak megítélése, hogy ki tanít az Istenről hitelesen, az 

egyedül az egyház hivatala. Természetesen Pál tanítására hivatkozva. 

 Bizony ezért volt szükségszerű, hogy Jézus a kereszten végezze, hiszen az 

a kinyilatkoztatás, ami Általa öltött testet, az ennek a hatalomgyakorláson és 

erőszakon alapuló hierarchiának elfogadhatatlan volt. Igen, mert az Isten 
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megbocsátását, és szeretetét hordozó Ige, megkérdőjelezte minden, de minden 

főpapi hatalmasságnak az Istenről való gondolkodását. Minden farizeusnak az 

lezártságát. Minden írástudónak az ítéletét. 

 Ezek után nem lehet csodálkozni azon, hogy amikor kétezer év elmúltával 

megszületik egy új kinyilatkoztatás, megszületik a HANG, az Istenből való 

tanítás, akkor azt ugyanúgy nem képes elfogadni a hierarchia, mint kétezer évvel 

ezelőtt. Viszont akkor az a kérdés, hogy kinek szól a HANG kinyilatkoztatása?  

Az Atya, Jézus földre születésének az idejében is nagyon jól tudta, hogy a 

tömegek nem egy jött-ment vándortanító szavában fognak hinni. Még akkor 

sem, ha az a vízen jár, és a leprást a szavával gyógyítja. Az Atya azt is pontosan 

tudta, hogy egy hatalmába bemerevült, hierarchikus egyház hívei, nem egy 

nyugdíjas lelkészben megszólaló tanításban fognak hinni. Inkább mennek azok 

után, akik augusztus 20.-án István király jobbját, egy egyházi szertartás 

keretében, körmenetben hordozzák, és mint az állam megalapozóját, az Isten 

szentjeként imádják. 

 De akkor kinek szólnak a kinyilatkoztatások? Az egyházi gyakorlattal 

szemben azt állítom, hogy az Ige hatalma, nem az egyházak értelmezésében, 

hanem az Igében van jelen. Abban az Igében, amely maga Jézus Krisztus, és ami 

csak egy tanítási környezetben érthető meg. Abban a tanítási környezetben, 

amivel a hívő napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra találkozik. Ott, ahol 

ha ketten, vagy hárman is, de valóban a Nevében jönnek össze. Abban a névben, 

ami azt jelenti, hogy MEGSZABADÍTÓ. Abban a névben, amely azt jelenti, 

hogy SZABADSÁG. Szabadság a SZERETETBEN! Azt nem állíthatom, hogy 

Jézus tanítása nem szól a főpapoknak, nem szól a kétezer évvel ezelőtt élt 

farizeusoknak, írástudóknak, vagy a ma élő püspököknek, mert Jézus nem 

személyválogató. Igen, mert Jézus nem tud mást tenni, mint megnyilvánulni, 

megszólalni.  

 Bizony nem véletlenül tanítja Jézus azt, hogy akinek füle van a hallásra, 

az hallja meg. Bebizonyosodott, hogy a világi uralkodóknak, az egyházi 

vezetőknek nem volt füle Jézus Igéjére. Ugyanúgy, mint ahogy ma, egyetlen 

keresztény egyházi vezetésnek sincs füle a HANG tanítására.  

Pedig a HANG, elsősorban a hivatalos egyházak vezetőit volt hivatva 

megszólítani. Ezt az igazolja, hogy Feri bácsit közvetlenül szólította el Jézus 

papnak. Tizenhét évesen, érettségi után, amikor épp pályaválasztás előtt állt. 

Ifjúsági bokszbajnokként tornatanárnak készült, amikor egy ligetben megjelent 

előtte Jézus, és fél órán keresztül győzködte arról, hogy papnak kell mennie. 
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Ám az Istennek nem lehet ellenállni. Akkor sem, ha abban az iskolában 

egyedül a Dombi állt hittanból bukásra. Megint beigazolódott, hogy az Istennek 

engedelmeskedni kell! Nem az egyháznak, nem az embereknek, hanem az 

Istennek. Annak, aki a lelkiismeretedben szólal meg, akivel az Igében 

találkozom. 

Sokat beszélgettünk, kerestük-kutattuk annak az értelmét, hogy miért 

hívta Jézus a Feri bácsit papnak, amikor a Hang tanítása az egyházak 

hitelességével ellentétes tartalmúnak bizonyult. Ide tartozik pl., hogy a 

vallásosság ördöge kezdettől fogva jelen van az egyházakban. Az is, hogy nem a 

szertartások által üdvözül az ember. Valójában, ezzel a keresztény egyházak 

alapjait ingatta meg a Hang tanítása, mert minden keresztény egyház a 

szertartások szentségére építi a léte alapjait.  

Végül azt tudtuk mindebből kideríteni, hogy Jézus azért hívta el a Feri 

bácsit papnak, mert a HANG-on keresztül elsősorban azokat akarta 

megszólítani, akikre rábízta a szőlőjét, és megállapodott velük, hogy egy dénár 

fizetség ellenében művelni fogják azt. Annak ellenére akarta megszólítani őket, 

hogy pontosan tudta, semmiféle új kinyilatkoztatást nem tudnak elfogadni. De 

az Istenen nem múlik semmi sem, a szeretetben. Nem, mert ha valaki nem 

érzi, nem éli meg, hogy a HANG tanításában, valóban az Isten szólal meg, azzal 

az Isten sem tud mit kezdeni. Akkor az Istennek tovább kell várni.  

 Bizony a Hang nem tudta megszólítani azokat sem, akik már valamiképp 

egy szabadabban lelkületben, de még egyházi kereteken belül kapcsolódtak a 

Bokor közösséghez. Azt a Bokor Közösséget, aminek a Feri bácsi alapító tagja 

volt. Jézus kinyilatkoztatása ugyanúgy, ahogy a hivatalos történelmi 

egyházaknál, nem talált halló fülekre. Viszont meg tudta szólítani azokat, 

akikben mélyen benne rejtőzött az Isten utáni sóvárgás, azokat, akikhez Jézus 

küldetett, a megtört szívűeket.  

 Közösségi tanulásunk során, hosszú időn keresztül vizsgáltuk Jézusnak a 

talentumokról szóló példabeszédét. Végül sikerült megértenünk, hogy mit is 

jelent a talentum. Ráláttunk arra, hogy az a tanítás, amit Jézus elmondott, és 

amelynek az értéke az idők folyamán devalválódott, azt felmérhetetlen kincsként 

hagyta itt. Olyan felmérhetetlen kincsként, amilyen felmérhetetlen hatalma van 

az Igének.  

Kérdezhetnénk, mekkora hatalma van az Igének? Erre egy mondattal lehet 

válaszolni: az ember egészét, a jelenét és a jövőjét érintő hatalma. 

Pontosabban, az Egek Királyságába való jutásnak a hatalma van az Igében. Ezt 
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az Igét hagyta itt Jézus, mint felmérhetetlen kincset, s ezzel az Igével kell 

gazdálkodnia annak, aki ezt az értéket felismeri.  

De ugyanígy vagyunk a HANG tanításával is, Az elmúlt 2000 év 

keresztény vallásainak tanításához képest, a HANG tanítása legalább olyan új 

szemléletet hordoz, mint annak idején az Újszövetség, az Ószövetséghez 

viszonyítva. Ez a kétezer év arról tett tanúságot, hogy az ember csak elferdíteni, 

a tapasztalataihoz, a látásmódjához tudja igazítani az Igét. Azokhoz az erkölcsi 

értékekhez, amelyekben állapotszerűen magyarázza önmagát, mert valamiféle 

menekülő utat akar találni ahhoz, hogy ’nekem legyen igazam’, ahhoz, hogy 

’engem szeressenek’. De az a kincs, amit az evangéliumok és a HANG 

tanítása képvisel, nem mindenkire lett bízva. Csak arra, aki áldozatos munka 

árán, képes ezt megérteni és befogadni. Arra, akiben otthonra talál ez a tanítás. 

Arra, aki a lelkületében képes ezt megvalósítani. Arra, aki azzal az 

odaadottsággal alakítja át a gondolkodását, hogy az Isten át tudja alakítani a 

szívét. Igen, mert Jézus tanítása magában hord egy eddig nem kellőképpen 

kihangsúlyozott területet, a feladatot. Azt, hogy az Igének látszódnia kell!  

Jézus azt tanítja, hogy nem való a mécstartót a kosár alá helyezni, nem 

lehet a hegyen épült várost elrejteni. Bizony, ezek a mécsek mi vagyunk, amit az 

Isten lelke lobbant lángra. Ez a láng az, ami világít. De ennek a lángnak kell, 

hogy hordozója legyen. Bizony, az Isten tanítása a hegy, és mi magunk vagyunk 

a város, aminek látszódnia kell. Mert ha nem látszódik, - mert ha nem világít - 

akkor Jézus tanításának az értelmezésében valami komoly hiba csúszott. Akkor 

nem értettük meg azt sem, hogy a HANG és az evangéliumok esetében is, az Ige 

magában hordozza a feladat nagyságát. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek akkora 

a feladata, amilyen az Igében való tisztán látása. Igen, mert egy tanítvány 

számára ez nemcsak feladat, hanem felelősség is, hiszen minden szeretetben 

megvalósuló feladat, erkölcsi felelősséget is hordoz. Nem teherként megélt 

felelősséget, hanem tevékeny felelősséget. Azt a felelős tevékenységet, ami 

találékony. 

 Jézus a mécs mécstartóba helyezéséhez, a város hegyen való 

felépítéséhez, partnernek hívja a tanítványait. Kétezer évvel ezelőtt a közvetlen 

tanítása, napjainkban pedig a HANG tanítása által. Ebben a partnerségben Jézus 

a tartalmat, mi pedig a keretet adjuk. Jézus tanítása adja a fényt, de azt nekünk 

kell kitalálni, hogy miképp tudunk világítani, – felelősséggel. Pedig többnyire 

ezer okot talál az ember arra, hogy miért pont most nem érek rá arra, hogy 

Jézussal foglalkozzak. Mennyi, de mennyi más feladatot, problémát kell  
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megoldanom, amit semmiképp sem halaszthatok el. Bizony előbb-utóbb 

mindenkinek el kell gondolkodnia azon, hogy az a tisztánlátás, amit az Ige által 

az Istentől kapott, az milyen feladatot fogalmaz meg, hogy a mécstartón 

világítani tudjon. Hogy a hegyen épült város, látható legyen.  

Testvérek, mindaz, ami minden tanítvány feladata és egyben a felelőssége, 

az-az Isten áldása. Bizony az Isten szőlőjében való munkálkodás lehetősége, az 

Isten áldása. „Én vagyok a valódi (igazi) szőlőtőke és az Atyám a szőlőműves, 

minden szőlővesszőt, amely bennem nem hoz gyümölcsöt, lemetsz és minden 

gyümölcstermőt megtisztít, hogy több gyümölcsöt teremjen (hozzon),” 

(Jn.15;1,2,) tanít Jézus e munkálkodás következményéről. 

Viszont, amit a Második Vatikáni Zsinat a határozatban megfogalmazott, 

nevezetesen a megmozdíthatatlanságát, az Istent megjelenítését, a hatalmát és 

tévedhetetlenségét, annak a Magyar Hírlap 2013. március 29.-i számában közölt 

cikk írja le a következményét: „Mindenkit meglepett a 2011-es népszámlálás 

frissen közzétett részeredménye. Eszerint a történelmi egyházak hívei drámaian 

megfogyatkoztak azáltal, hogy durván számítva ma 20-25 %-kal kevesebben 

tartoznak a hagyományos keresztény egyházakhoz, mint 12 évvel ezelőtt. Ha ez 

így megy tovább, akkor 10 év múlva már csak 50 % marad, a 2011-es, illetve a 

2001-es népszámláláshoz viszonyítva. A legújabb népszámlálás tökéletesen 

összhangban áll az európai eredményekkel. Csak Németországban 46.000 

templom eladó. Mit jelent ez Németországban? A dalai lámát többen nevezték 

meg lelki vezetőként, mint a történetesen német származású XVI. Benedeket.  

A mostani népszámlálás részeredménye még egy figyelemre méltó 

jelenségről tanúskodik. Világosan látszik, hogy nem önmagában a hittel, hanem 

a keresztény hittel van bajuk az embereknek. Vagyis a hagyományos keresztény 

egyházak válaszait egyre kevesebben értik, fogadják el az emberek. A jelek 

szerint az elmúlt 20 évben felnőtt az a nemzedék, amely már nem keresztény 

jelképrendszerben és értékrendben gondolkodik. Biztos, hogy nem sátánista 

fattyakról, vagy csupa lelketlen ateistáról van szó.  Hanem olyan emberekről 

is,akik az időközben kinyílt világban körülnéztek, és a katolikusoktól és  

reformátusoktól nem kaptak választ a kérdéseikre.”  

Mert mindennek van következménye. 

De mindez nem azt jelzi, hogy az emberek a lelki értékekre kevésbé 

lennének éhesek. Valójában erre nem hivatkozhat senki. Nem, mert abban a 

világban, ahol megszólal és tanít Jézus Hang-ja, bizony a tanítványnak kell 
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világítania. Azt, hogy ez így van, azt az eddigi gondolkodás-átalakítási 

munkában eltöltött idő igazolta. 

Szinte rendkívülinek mondható látásmódot tudhatunk a magunkénak, 

azzal hogy a hit és erkölcs kérdéskörében, szinte minden kérdésre választ tudunk 

adni. Azt, a látásmódot, aminek hiányában a történelmi egyházak olyan 

drasztikus és drámai létszám csökkenést szenvedtek el.  

Ám a válaszok birtokában fel kell nőnünk ahhoz, hogy ezeket el tudjuk 

juttatni oda, ahol a szívet és értelmet megszólítva, meg tudja emelni, az erre 

nyitott emberek lelkét Jézus tanítása. A gondolkodás-átalakítás - ami nélkül nem 

tud a tanítvány világítani-, nem csak a tanulásban nyilvánul meg, hanem a 

láthatóságban is. Annak, aki Jézus tanítványa világítania kell, mert neki, a 

létezés minden kérdésére válaszai vannak. Ezek a válaszok, ezek a mi 

felülmúlhatatlan kincseink.  

Ámen. 

 

 


