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Prédikáció 

A mérték 

Kedves Testvérek! 

 

Ma a mértékről fogok beszélni nektek. A mérték nem önálló fogalom a számomra, 

mindig azt nézem, minek a mértéke. Mindennek van mértéke. A test mértéke az ütem 

az Angyalkönyv szerint. A létezés mértéke a lélek, ugyanis ez tölti be. A szellem 

mértéke az Isten, ugyanis ha nem Ő tölti be, akkor a végtelen üresség lakik benne. És 

nyilván, a tetteink mértéke a szándék. A szándék kiteljesedése a tett, még ha sokan a 

célt látják is annak. A mérték elengedhetetlenül szükséges Istenben való létünkhöz, 

mert meghatározza az életünket. Számos kérdést vet föl, hogy minek mi a mértéke. A 

keddi közösségi összejöveteleken már jó ideje, több mint egy éve fogalmi tisztázást 

végzünk, de arra, hogy minek mi a mértéke, eddig nem tértünk ki. Most már ezzel is 

gazdagodhatunk. Ebben a prédikációban nem fogok mindenre magyarázatot adni és 

több kérdést vetek föl, mint amennyit megválaszolok. Mégis ezt érzem helyesnek, 

mert így én is el fogok gondolkodni az elhangzottakon. Márpedig gondolkodás nélkül 

nincsen gondolkodás-átalakítás, amit Jézus kér tőlünk. 

 

Először hadd térjek rá arra, nekem mit jelent a mérték! 

 

Ha valaki megnézi a testemet, láthatja, hogy pocakom van. Már többször próbáltam 

lefogyni, ezért keveset ettem. Azután, egyszer megkérdeztem az őrangyalomat, hogy 

helyes-e, ha keveset eszem. Erre azt mondta: ne keveset, eleget! A kevés ugyanolyan 

kilengés, mint a sok, az eléghez képest. Ahogyan az Angyal mondja: 

 

Vigyázz a mértékre! 

 

Mert ami több, úgy le, mint föl, az letérés az útról. 

 

Ezért érzitek: sok - kevés. 

 

A KETTŐ KÖZT VAN AZ ÚT: EL-ÉG. 

 

Hatalmas örömmel töltött el, mikor ráláttam arra, hogy ez az életnek, a Jézushoz való 

tartozásnak velejárója, hogy az ember fölismeri a mértéket mindenben. Mert nem 

egyszerű fogyókúráról vagy a test kíméletéről van itt szó, hanem egy szellemi 

hozzáállásról, látásmódról. Nem az a kérdés, hogy a sok vagy a kevés közül 

válasszunk, hanem, hogy Istennel vagy nélküle tesszük azt, amit teszünk. Ha Isten az 

abszolút első számomra, akkor Ő mondja meg, hogy kivel vagy mivel foglalkozzam. 

A párbeszédima egy hallatlanul erős eszköz Istennel és az összes többi égi lénnyel, 

köztük az őrangyallal való egyesülésre. Ezen ima segítségével nagyon hatékonyan 

meg tudják nekünk mondani, mit és mennyit tegyünk, kit hogyan szeressünk, hogy 

helyesen szeressük. Mert erről szól a mérték: a keret. A tartalom tölti be a keretet, ezt 

Ő adja, Aki mindennek forrása. A mi munkánk pedig olyan keretbe foglalni Őt, amit 
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az anyagvilágban észreveszünk –a lehető legjobbnak vagyunk képesek látni-. Ezt 

alkalmazásnak akkor hívhatnánk, ha lenne külön elméleti meg gyakorlati szeretet, de 

ilyen nincsen. Nincsen forrás patak nélkül. Az Atya ott áll a forrásnál, amelynek vizét 

Jézus adja nekünk. Mi vagyunk a patak, ami elfolyik, hogy az élet vizét odaadja az 

embereknek. Ez a hasonlat abban sántít, hogy mindenki Jézus által jut az Atyához, 

nem általunk. Viszont, ha tőlünk nem hallanak a Valóság tanításáról, ki mástól? 

 

Miért van szükség mértékre? A szellemvilág –létezés- természete olyan, hogy 

nemcsak minőségi, hanem mennyiségi döntéseket is hozunk. Mi, akik itt ülünk, már 

meghoztuk a minőségi döntést: Istennel, Istenben élünk. Most már azt tanuljuk, hogy 

hogyan is nyilvánul ez meg a mindennapi életünkben. Ez a keret, amibe beletöltjük a 

Jézus által hozott tartalmat. Ez is éppen olyan nemes feladat, mint a tartalom 

megismertetése az emberekkel, ezért végtelen megtiszteltetés a számomra, hogy 

Jézus a testvérének hív minket, tanítványait.  

 

A mérték kapcsán találkoztam egy másik fogalommal, a figyelemmel. A figyelem az 

akarat összpontosítása egy szándék keretén belül. 

 

Isten a részletekben is megjelenik, pontosabban, nekünk az a feladatunk, hogy ahová 

csak nézünk, Ő jusson eszünkbe. Ezt is a gondolkodás-átalakítás részének tartom, 

noha nem beszéltünk róla a mi közösségünkben kedden és csütörtökön, csak 

érintőlegesen. Olyan ez számomra, mint a Hang kérdése: miért jó ez nekem? Ha ezt a 

kérdést fölteszem, figyelek rá, akkor egyre jobban átitatódom Isten Lelkével, 

megismerem, hogyan van jelen az én mindennapjaimban. Mondok egy példát: amikor 

sportol valaki, nagy szerepe van a mozdulatok technikájának, ezekre oda kell 

koncentrálni. Vagy ha főzöm az ebédet, írok egy levelet, lemegyek a boltba és azt úgy 

teszem, ahogyan tőlem telik, akkor már megtettem, amit Isten kér tőlem, hogy 

hogyan viselkedjek abban a helyzetben. Csak mi, a tanítványai tudjuk őt ilyen szinten 

belevinni az egész világba, hogy mint tésztát a kovász, átjárja és átformálja azt. 

Különben hogyan is ismerhetnék meg Őt azok, akik kétezer év óta folytonosan más 

merre néznek, mint ahová kellene? Ezt az odafigyelést hívom a jelen 

megszentelésének. 

 

A cselekvés mértéke az odafigyelés. Ha nem figyelek oda, ha máson jár az eszem, 

nem tudok tenni, nem az Istent képviselem. 

 

Mi történik akkor, ha ez nem sikerül? 

 

Jézus nem ismeri a siker szót! Az evangéliumok közül egyedül Máténál szerepel 

kétszer az ő mondataiban (Mt 18,13; 23,15), ott is példabeszédben, illetve a 

farizeusokkal kapcsolatban. A siker az elvárásainknak való megfelelés. Mióta ide 

járok a közösségbe, rádöbbentem, hogy nem elvárásokban kell gondolkodnom. A 

szándék tisztasága a döntő. Ha nem úgy valósul meg a szándékom, akkor vagy újra 

nekiállok megcsinálni, vagy fölhagyok vele. Ha nem találtam meg a mértéket, ha nem 



 

3 

 

figyeltem oda, akkor holnap újra figyelek, újra nekivágok! Előbb-utóbb megadatik a 

válasz, hogy mi hiányzik a tetteimből. 

 

Jézus több helyen használja a mérték szót (Mt 7,2, Mt 23,25, Mt 23,32, Mk 4,24, Lk 

6,38, Jn 3,34). A szinoptikusoknál arról beszél, hogy amilyen mértékkel ti mértek, 

olyannal mérnek majd vissza nektek, illetve a farizeusoknak meg is mondja, hogy 

betöltik a prófétákat gyilkoló apáik mértékét. Ezt a második főparanccsal azonosítom: 

szeresd felebarátodat, mint önmagadat, tegyél vele úgy, ahogyan szeretnéd, hogy 

veled tegyenek. Illetve a másvilágon: ahogyan másoknak irgalmaztam, ugyanúgy 

magamnak is irgalmazni fogok halálom óráján, ha másokat gyűlöltem, akkor 

önmagamat a kárhozat gyűlöletére ítélem. Jánosnál pedig az szerepel, hogy Isten nem 

mértékkel adja a Szellemet: ez pedig az első parancsot juttatja eszembe, hogy teljes 

szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmmel szeressem Istent! 

Benne nincsen mérték, ahogyan azt az Angyal mondja. Vagy a Hangban: mivel egyre 

jobban szeretem, egyre többet látok belőle, és mivel egyre többet látok belőle, annál 

jobban szeretem és ez így megy a végtelenségig. 

 

Annyira csodálatos, hogy az Angyal szava így összevág az Evangéliumokkal! 

Felemelő, hogy még ebben is, ahol nem idézi szó szerint, mégis a Valóságos Istent 

közvetítette ennek a négy embernek, akik vállalkoztak az Őrangyalaikkal való heti 

párbeszédimára! Micsoda előfutára ez a Hangnak, ahol pedig maga Jézus szólalt 

meg! Ebben, Isten kiáradásában sincsen mérték! Ha ugyanis most a Hangot tanuljuk, 

vajon milyen sokat fognak kapni az unokáink, a dédunokáink? Hatalmas ajándék 

indult meg ezzel és hiszem, hogy mi ennek eszközei vagyunk! Ez a mise, a közösség 

mind-mind Isten végtelen ajándéka nekünk! Ez tehát az Ő oldala, a végtelen Istené. 

Ebből mindenki annyit fogad be, amennyire képes. És ez jól van így, mert a szellemi 

képessége mindenkinek egy bizonyos szintű, és azért felel, amije van. Ez arra indít 

engem, hogy fölvessem: a talentumos példabeszédben, ahol Jézus azt mondja, hogy 

kinek-kinek a képessége szerint adja Isten a talentumokat, megállapítottuk, hogy a 

talentum a szeretet. Azonban, most beszéltem arról, hogy Isten nem mértékkel adja a 

Szeretet Lelkét. Ebből következik, hogy továbbléphetünk ennek a példának a 

magyarázatában. Valójában nem Isten méri ki nekünk a szeretetét, hanem mi kérjük 

és kapjuk Tőle azt, amire rálátunk, amit megélünk Belőle. Így az, aki visszaadja a 

talentumot, mert elásta, önmagát ítéli el, mert nem hajlandó azt megtenni, amit 

vállalt. Azért is mondtam ezt el, mert íme egy példa, ami a prédikáció írása közben 

ötlött fel bennem arról, hogyan figyelek oda Jézus tanítására, hogyan leszek képes 

egyre újabb mozaikkockákat összerakni az Ő Igéjéből. 

 

Azért hozom fel ezt a témát, azért a mértékről beszélek, mert itt tartok a lelki 

fejlődésem terén. Az őrangyalom mindennap szól hozzám, és most a mérték felé 

vezet. Kész már a lelkem az Isten követésére, most a behangolása, a finombeállítása a 

feladat. Nem is a jövő miatt, hanem a jelenben Istenben élve tartom fontosnak, hogy 

életem minden mozzanatába Őt vigyem bele. Ahogyan a harcművészek képesek a 

legapróbb kis tettüket, még a lélegzetvételüket is a filozófiájuknak alárendelni, úgy 
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mi is, Jézus tanítványai is akkor tesszük a legjobbat, ha mindenbe Őt visszük bele! 

Igen, ez feladat! Ez a teremtés, amiben az ember Isten társa lehet, hogy a saját 

világába beleteremtse Őt! Te alkotod meg a jót és a rosszat, mondja az Angyal! Hát 

tegyük, válasszuk a jót, és a rossz eltűnik! Így leszünk egészen új teremtmények. 

Nem azért szül újjá minket az Isten, hogy tétlenkedjünk, nem! Ő szüntelenül 

munkálkodni akar bennünk, ahogyan Jézusban is munkálkodik! Legyünk hát 

munkatársai az Isten Országának feltárásában! Ez már eljött közénk és arra vár, hogy 

mindenhol kibukkanhasson, nyilvánvalóvá váljék. Nem jön el nyilvánvaló módon, 

hanem belőlünk bontakozik ki. A mi felelősségünk, hogy ezt a feladatot elhordozzuk 

és vállaljuk napról napra. Nem kereszt ez, sokkal inkább gyönyörűség: más dolgunk 

sincs, mint mindenhol azt látni, azt tenni, Akire mindig is vágyunk! Így a mesébe illő 

álmok helyett a legszentebb valóság lesz az életünk, az életünk Jézusban! Ezzel 

kívánok mindenkinek jó munkát Isten Országának egyre jobb megismeréséhez! Mert 

ettől költözik szívünkbe Jézus, ettől lesz neki egyre otthonosabb a szívünk. Akiben 

pedig Isten él, annak átadja az Ő békéjét úgy, ahogyan a világ nem adhatja és főleg 

nem is veheti el. Az ilyen ember jószándékú, az-az jóakaratú. És ahogyan az 

angyalok énekelték: dicsőség a magasságban Istennek és békesség a Földön a 

jóakaratú embereknek. Ez a béke a mi szívünkben születik meg, ha Jézust 

befogadjuk, és egyre jobban szeretjük, napról napra. Ez az Égi Béke a Földön! Ámen. 

 

2013. július 14. 

 

Biró László 


