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Gazdagrét         2013.08.11. 

Prédikáció 

 

Kedves Testvéreim! 

 Közösségben való tanulásunk során Jézusnak egy meglepő, de nem éppen új 

tanításával szembesültünk az elmúlt napokban. Nevezetesen azzal, ami úgy hangzik, 

hogy: ’ senkitől nem kérek vak hitet. Csak akkor higgy Bennem, ha meggyőződtél 

arról, hogy érdemes hinni Bennem. ’  

 Alapjában véve, minden józan gondolkodású ember tartózkodik attól, hogy 

kellő megalapozottság híján, higgyen valakinek, vagy valakiben, ha nem akar a 

hiszékenység csapdájába esni. 

 Pedig a hiszékenység, mint az élet minden területén megjelenő lelkület, azóta 

kíséri az embert, amióta az szóba állt egy másik emberrel. 

 Napjainkban, ennek az ember természetében jelenlévő hiszékenységnek a 

jelenléte, és ebből fakadó kihasználása, leglátványosabban a politika területén 

mutatkozik meg. Bizony nyugodt lelkiismerettel kimondható az, hogy senki emberfia 

sem képes előre meggyőződni arról, hogy az, amit egy politikus ígér, az úgy is lesz. 

 Természetesen ez nem csak a politika, hanem az emberi kapcsolatok minden 

területére is értelemszerűen igaz. Gondoljunk csak pl. a házasságkötésnél tett ígéretre: 

jóban, rosszban kitartok melletted a sírig. Vagy gondoljunk a munkahelyi, fizetési, 

előmeneteli, szakmai ígérgetések tömegére, amiket, mert el akar hinni az ember, el is 

hiszi. 

 Szinte a megbotránkozás határán volt az-az illető, aki miután azt kérdezte a Feri 

bácsitól, hogy: nem bízol bennem? – azt a választ kapta, hogy természetesen nem! 

Előbb igazold azt, hogy lehet bízni benned, és majd azután, bízni fogok benned. 

 Igen, mert attól, hogy valaki meggyőző módon állít valamit, még nem válik 

hitelessé. 

 Bár ezt kevesen látják, de országunkban jelen korunk egyik legégetőbb erkölcsi 

problémája a hitelesség kérdése. Hány és hány olyan korábban elképzelhetetlennek 

látszó történetet hall az ember arról, hogy egy teljesített tevékenységért, nem kapta 

meg valaki a szerződésben lefektetett fizetséget. Szinte sportszerűen űzi a 

haszonszerzésnek ezt a módját a gazdasági élet számtalan szereplője, mindennemű 

következmény nélkül. E közben, szinte a hihetetlenség határát súroló történetbe illő 

az-az ismeret, hogy pl. Japánban sokszor a kimondott szó, vagy kézfogás pecsételi 

meg a milliárdos nagyságú üzletkötéseket, amelyek teljesítése után, annak ki nem 

fizetése, egyszerűen elképzelhetetlen. Ezzel szemben, nálunk még az állami 

megrendelések teljesítésénél is teljesen természetes eszköze lett a ki nem fizetés, a 

nyilvános megtévesztésnek és haszonszerzésnek. 

 Ugyanígy vetődik fel a bankok hitelességének a kérdése, amikor szinte 

észrevétlen módon, a hiszékenységre alapozva csempészik be a szerződések apró betűs 
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részébe, hogy ennek bármely tételét bármikor megváltoztathatják egyoldalúan. Ennek 

eredményeképp van jelen az embereket, családokat megnyomorító eladósodások, 

sokszor tragédiába torkolló gyakorlata. 

  

Természetesen ugyanilyen, ha nem nagyobb erkölcsi súllyal jelenik meg 

mintegy kétezer éve, a keresztény egyházak és egyháziak hitelességének a kérdése. 

Bizony Jézus tanításával kapcsolatban is elmondható, hogy az ŐT képviselő vallások 

vezetői, minden időben, és minden helyen az emberi hiszékenységet használták ki az 

Isten nevében. 

 De vajon mitől válna hitelessé egy olyan intézményrendszer, amely a 

hagyományt követve, az Isten tanítását hirdetve teszi az ellenkezőjét? Vajon miféle 

szegénységet, szeretetet, megbocsátást, irgalmat és értelemtől átjárt hitéletet tud 

kínálni, az anyagiak birtoklását természetesnek tartó, bűntető istent hirdető, halálos 

bűnöket megfogalmazó, kiközösítést gyakorló, hierarchikus intézményrendszert 

megjelenítő egyház? 

 Vajon mitől válna hitelessé pl. az a Jézusra hivatkozó anglikán egyház, amely a 

másság elfogadására hivatkozva, a meleg papok és házasságok jelenlétét, Istentől 

jövőnek gondolja? 

 

 A hitelesség kérdése még a Hang közösség történetében is botránykőnek 

bizonyult. Amíg a Feri bácsi személyét, tanítását, a benne hallható módon megszólaló 

Jézus tette hitelessé, ugyanez a későbbiekben már csak emlék maradt. Szinte 

hihetetlennek hangzik, de akkor is igaz, hogy az emberi hiszékenység oly módon 

került előtérbe, hogy a Hang tanítását tagadó, de a Bokor közösségben tekintélynek 

számító vezetők váltak sokak számára hitelessé, meghatározóvá. 

 

 Jézus idejében a hitelesség kérdése egy rendezett keretben, a tanúbizonyság 

rendszerében jelenik meg. Ezért joggal kérik számon Izrael vallási vezetői Jézustól azt, 

hogy hol vannak azok a tanuk, akik bizonyossággal szolgálnak, a tanítása állításait 

illetően. Izrael vallási életét olyannyira átjárta a tanúságtétel rendszere, hogy a 

tízparancsolat 9-ik törvényét Jézus is számon kéri a gazdag ifjútól, amely arra szólít 

fel, hogy a felebarátod ellen ne tégy hamis tanúságot.  

Az evangéliumokban leírtak szerint, pl. áldozati ajándék általi tanúbizonysággal 

kellett igazolni azt, ha valaki megtisztult a leprától. Tanúbizonysággal kellett igazolni 

azt, ha valaki, valami szokatlant, rendkívülit állított. Minden bírói ítélet csak akkor 

születhetett meg, ha az ítélet okát legalább két tanú igazolta. 

Ezért kerestek a főpapok hamis tanúkat Jézus ellen, hogy elítélhessék. Azok 

kerestek hamis tanúkat,, akiknek leginkább kellett volna betartani a 9-ik parancsolatot, 

hogy azt másokkal is betartassák. 
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Bemerítő János, aki Jézusról nyilvánosan tanúságot tett, már halott volt. Azt 

pedig, aki Jézust hitelessé tette, ezek a főpapok, farizeusok és írástudók nem látták, és 

nem hallották. Nem, mert kifelé figyeltek. Az pedig, aki bizonyságtételül volt jelen, az 

belülről szólt. Ahhoz viszont, hogy ezt meghallják, nem volt fülük. Azt a 

bizonyságtételt, ami Jézust igazolta volna– az Igazságot – azt nem keresték. Nem, mert 

az Isten parancsolatainak a háttérbe szorításával az emberi előírások kerültek előtérbe.  

 Jézus hitelessége nem az emberek által nyert igazságot, hanem attól a 

ténytől, hogy Ő volt az Isten Fia. Az Atya Igéje. Az Isten Földön megjelent tanítása. 

Csodálkoztak is, hogy honnan ismeri az írást, amikor nem tanulta. 

  

Az Isten, a Létezése által önmagában hordozza a hitelességét. Ez által válik 

láthatóvá az, hogy Jézus minden tanítása, teljességében volt szinkronban a 

cselekedeteivel. 

 Jézus azt tanítja, hogy a szombat van az emberért, és az embert minden 

megbotránkozás ellenére, szombaton is meggyógyítja. Azt tanítja, hogy bocsáss meg 

felebarátodnak, és minden gyógyításával meg is teszi azt. Azt tanítja, hogy nincs 

nagyobb szeretet, mint amikor lelkét adja valaki a barátaiért, és Jézus a kereszten 

leteszi a lelkét a tanítványaiért. Leteszi, hogy újból felvegye. 

 Vajon mi tehetné még jobban hitelessé Jézus személyét, mint az, hogy képes 

letenni a lelkét, és képes felvenni azt. Képes odaadni az anyagtesti életét, hogy életre 

kelésével felvegye azt.  

 

 Napjaink társadalmi, gazdasági és vallási életében már nincs jelen a tanúságtétel 

által való hitelesség kérdése, gyakorlata. Nem kell két tanú bizonysága ahhoz, hogy 

egy politikus szava hitelessé váljon. Nem kell két tanú egybehangzó állítása ahhoz, 

hogy hitelt érdemlően igazolják, egy gazdasági szereplő ígéreteinek a betartását. A 

bírói ítélet meghozatalához sem szükségszerű két tanú bizonysága, ahhoz, hogy az 

ítélet megszülessen. Ha van tanú jó, ha nincs, akkor is van ítélet. 

 De akkor mi az, ami helyettesíteni tudná a tanúbizonyság rendjét? Bizony azt 

kell mondanom, hogy nincs ilyen. Így nem maradt más, mint a hiszékenység és 

tapasztalatszerzés. Így aztán komoly hagyománya van a tekintélyen alapuló 

hiszékenységnek, amiben ha valakinek a saját szakterületén már van múltja és neve, 

annak többnyire mindent elhisznek. Ez elsősorban az oktatás, a tudomány, a sport, és a 

vallás területén igaz. Van aztán szimpátián alapuló hiszékenység, amelyben ha valaki a 

megérzésem szerint szimpatikus, annak mindent elhiszek. Van, amikor az adott 

területen a hatalom gyakorlása ad olyan tekintélyt a szavaknak, amit az egyén nem 

képes annak adni. 

 Szükségszerűen vetődik fel a kérdés ezek után, hogy akkor ki lenne a hiteles 

ember, kinek lehetne adni a szavára, kiben lehetne bízni, és hogyan lehet ezt 

eldönteni? 
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A válasz az, hogy sehogy! Az ember nem képes hordozni a saját igazolását, 

a hitelességét. Ha mégis megtörténik, akkor ez csak látszólagos lehet. Ugyanis ha 

valami szokatlan történik valakivel, akkor nagyon nagy az esélye annak, hogy ő is 

szokatlanul fog reagálni az eseményekre. Arról nem is beszélve, hogy mivel minden 

ember megkísérthető, ezért bizony meg is van kísértve. 

Hitelességet, minden embernek csak Jézus adhat. Csak az Isten mondhatja 

magáról el azt, hogy Ő az Igazság, a Valóság. Így az, aki Jézust, mint Igazságot 

befogadja, az maga is Igazságos ember lesz, mert Általa nyeri el a hitelességét. 

Ez az a lelkület, amikor az ember képessé válik arra, hogy a cselekedetei és a 

szavai szinkronba kerüljenek. Ebben a párosításban úgy tűnik, hogy a szavaknak van 

kisebb súlya, hiszen ki az, aki ne tudná önmagát naphosszat magyarázni. Van, aki mást 

sem csinál egész életében. 

Ez a látásmód a cselekedeteket látja nehezebbnek, súlyosabbnak, 

felelősségteljesebbnek. Azt a sorrendet állítja fel, hogy a cselekedeteknek kell 

igazolniuk a kimondott szavakat. Ha viszont ez mégsem történik meg, úgy az illető 

hiteltelen. 

Pedig ezért várják Izrael vallási vezetői a Golgota hegyén Jézustól azt, hogy 

szálljon le a keresztről. Igen, mert ha megteszi, akkor azt igazolta volna, amit 

Kajafásnak mondott, hogy Ő az Isten Fia! De mivel nem tette, így hiteltelen maradt 

Jézus állítása. 

Ugyanúgy, ahogy mindazok, akik a cselekedetekre teszik a hangsúlyt nem 

tudták, és nem is tudhatták azt, hogy nem a cselekedet, hanem a szó a meghatározó, a 

döntő,! Jézus nem az Atya kezét és tettét, hanem a szavát, az Igéjét, a Szellem 

közvetlen közvetítőjét hozta el közénk. Jézus nem a tetteket tette a szavak fölé a 

trónra, hanem a szavak súlyára tanítva, azt a szeretet természetes kibontakozásának 

állította.  

Nem a tettei, hanem a szavai alapján ítélik meg az embert. Nem az szennyezi be 

az embert, ami a száján bemegy, hanem az, ami kijön. Legyen a szavatok az igen, 

igen, a nem, nem – tanítja Jézus, hogy ’ úgy világítson a ti fényetek az emberek előtt, 

hogy lássák a ti kitűnő tetteiteket és dicsőítsék égi Atyátokat.’  

Jézus igéje, mint az Atya szavának a tanítása, annak a szívbe kerülése az, 

ami elválasztja a hitet a hiszékenységtől. Az, aki hisz Bennem, még ha meghal is, 

élni fog, - tanítja Jézus, mert az Istent szeretésből fakadó hit, mindig a bensőből 

fakad. 

Jézus mindig, mindenkinek igazolja azt, hogy érdemes hinni Benne. Érdemes, 

mert a tanítvány nem csak megtanulja, hanem meg is éli azt, hogy mit jelent 

boldognak, békésnek, szabadnak lenni az Istenben.  

Égi Békének lenni itt a Földön.      Ámen 

Szabó János 


