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Gazdagrét.                               Prédikáció    2013.10.13 

 

Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a 

lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, 

tanulni valóm van. Üzenni akar valamit az Isten. Ott még nincs rend bennem. Ott 

még hiány, űr van. 

Ez történt a közelmúltban is, amikor egyik ismerősöm a gondjait, problémáit 

mesélte. Egyrészt elcsodálkoztam: -hogy-hogy nem látja a kiutat. Másrészt boldogság 

töltött el, hogy nekem van Gondviselőm. Hálát adtam Jézusnak, hogy számomra már Ő 

a cél, az irány, és örülni tudok Neki, mert bennem él. Kértem, segítsen a továbbiakban 

is, hogy tisztítsam a látásom. Néhány nap múlva, a következő sorokat olvastam az 

„Angyal válaszol” c. könyvben: „Széles az út, mely romlásba visz. Keskeny az igazi.” 

(1943. október 8. /86. oldal). 

Nem jutottam tovább az olvasásban, mert a belső hangom megszólalt: -’Ez is a 

Földön van.’ 

Váratlanul érintett mindez, de az is az eszembe jutott rögtön, hogy az legutóbbi 

közösségi összejövetel alkalmával, az üdvözüléssel kapcsolatban megállapítottuk, hogy 

az egy folyamat, amely itt, a földi életben kezdődik el. De csak annak, aki ezt meglátja, 

és mint feladatot vállalja.  

Tovább olvasva az angyal tanítását, ezt írja: „Azért keskeny, mert csak egy 

ember járhatja, mert maga vágja.” 

-Minden a földön van. -folytatta Jézus. 

Még egyszer lassan, tagolva, végig gondoltam a fenti mondatot, mire újból 

megszólalt bennem: -Írj róla prédikációt! 

-Uram, én,? Te tudod a legjobban, mennyire nem erősségem az írás, a 

fogalmazás. -Majd a János segít –hangzott a válasz. Nem vitatkoztam, mert ha Ő így 

látja, ha csak ennyi, akkor legyen. Vállalom! Azonnal megértettem, hogy mindez egy 

pár nappal korábbi kérésemre történt. Ez volt a válasza, ezt szánja ajándékul. Azt, 

hogy az én látásmódom szerint, miért SZŰK A KAPU ÉS KESKENY AZ ÚT? 

Jézus mindkettővel azonosítja magát, amikor azt mondja, hogy: „Én vagyok a 

juhok ajtaja, Én vagyok az ajtó,” (Jn.10;7, 9,). Azt is kijelenti, hogy: „Én vagyok az 

ÚT” (Jn.14;6,). Arra szólít fel, hogy: „Menjetek be a szűk kapun” (Máté 7;13,). 
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Bíztat, hogy ez az Út az, amely az Életre vezet. De azt is hozzáteszi, hogy 

csak az tud ezen a szűk kapun bemenni, „aki megteszi az Égi Atyám akaratát”. (Mt. 

7;21,). Az, aki az életében megteszi, megvalósítja Jézus tanítását. Ez azt jelenti, hogy 

nekünk kell ŐT megkeresni, megtalálni és befogadni! Mindehhez azt is hozzáteszi, 

hogy mivel kevesen látják meg Őt Kapunak (ajtónak), kevesen mennek be rajta. 

Olyan kevesen, hogy a földön való tanítása idején Ő is csak tizenegy 

tanítványt talált. Ezért „Küzdjetek (tusakodjatok) bemenni a szűk kapun, mivelhogy 

sokan - mondom nektek -, igyekeznek bemenni, és nem bírnak,” (Lk.13;24,), mert csak 

ŐT vállalva jutunk el az örök életre, az Ő tanítását megismerve, az Ő szellemiségét 

befogadva vagyunk képesek erre. Nem elég hinni Benne, az értékrendjét kell 

magunkévá tenni. 

Dönteni nekünk kell, de szívbékét kizárólag csak Ő adhat, és aki nem talál Rá 

a testi életében, az a halála után sem fog, mert Ő az Igazság. Nem mi, hanem KI AZ 

IGAZSÁG? Ezért kéri Jézus, hogy ne anyagi javakat gyűjtsünk, ne mulandó értékeket, 

hanem szellemi kincseket, amiket magunkkal tudunk vinni az égbe. Ezért „keressétek 

először az Isten királyi uralmát és igazság(osság)át és a többit mind ráadásul 

megkapjátok.” (Mt.;33,). 

Rá kell látnunk az erkölcsi téren való növekedés szükségességére. Merjük 

vállalni az irgalom rendjét, a fejlődést, a másért élést, a megbocsátást. Azt, hogy a 

minket befogadó Istenhez alakítsuk magunkat. Belülről kifelé. 

Jézus azt is elmondta, hogy van egy széles út és tágas kapu, mely a romlásba 

vezet, és sokan mennek be rajta.(Mt.7;13,14,). Nem titkolta, hogy kevesen vállalják az 

Isten Országát, azt, hogy a nevük be legyen írva a Mennybe, és Rajta keresztül az 

Atyához jussanak. Elmondta, hogy mindenki csak erőfeszítés, áldozatvállalás által jut 

az Örök Életre. 

Bizony sokan választják inkább a széles utat és a tágas kaput, a szellemi halált, 

mely a romlásba vezet. Ők azok, akik elkárhoznak, a gyötrelem helyére jutnak, és az 

anyagvilágba adósságtörlesztésre újra leszületnek, mivel csak azt tudták magukkal 

vinni, ami a sajátjuk, az önzést és a szeretetlenséget. Ezért itt sem, és ott sem boldogok. 

Két ÚR van, de csak egyet lehet szolgálni.  

Jézus a dúsgazdag ember, és a koldus Lázárról szóló példabeszédében 

egyértelműen elmondja, hogy odaát az Isten világa, és a pokoli szenvedés helye között 

nagy szakadék /ŰR/ van. Olyan nagy, hogy nem lehet az egyik oldalról a másikra jutni. 

(Lk.16;26,). Aki nem talál rá az Istenre itt földön, az a halála után sem fog. Aki viszont 
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vállalja Őt, annak semmi nem lehetetlen. Vele minden, de nélküle semmi sem 

lehetséges. Ez azt jelenti, hogy az Isten mellé állva, erkölcsileg minden lehetséges. Az 

Ő ereje a mi erőnk is, ha elfogadjuk Urunknak és Megszabadítónknak. Így, aki Jézust a 

tanítása által befogadja, annak újjászüli a lelkét az örök életre.  

Boldogságra teremtett bennünket az Isten, ezért, ha valaki valóban boldog akar 

lenni, az csak úgy valósulhat meg, ahogy azt a Teremtő elgondolta. Nem pedig úgy, és 

nem azzal, ahogyan mi gondoljuk. Az Istennel való kapcsolatot nélkülöző földi élet, 

csak bódult, örökös szenvedéssel és csalódással teli lehet. A Föld a gonosz világa, ahol 

az önzés, és erőszak uralkodik. 

Azzal, hogy az Atya, az ’egyszülött’ Fiát, Jézust a földre küldte, azt az életutat, 

azt az Életmintát küldte el, amelyre az mondja Jézus: „ÉN VAGYOK AZ ÚT, A VALÓ 

IGAZSÁG, ÉS AZ ÉLET”. (Jn.14;6,). 

Isten az ÚT, az Élet és Igazság. Jézus maga az ÚT, az Élet, és Igazság. 

Erkölcs értékrend, mert Ő maga az Ige. Az Isten Igéje, az Út, az Élet, az 

Igazság. Az Isten szeretetének erkölcsi világa. Jézus erkölcsi Valósága. Igazság, amit az 

Atya Igéje hozott el. 

Elhozta a fényt, a szeretetet a maga teljes valóságában. A valóságos Istent jött 

hirdetni, hogy az Ige által erre tanítsa az embert. Eljött az emberek szívéhez, lelkéhez, 

hogy benső szabadítójuk legyen. Megszabadítsa a bűntől, a gonosztól, a szellemi 

sötétségtől azokat, akiknek szeme van a látásra, és fülük a hallásra. Azért, hogy 

rátaláljunk, és visszavezessen bennünket az Atyához, nem kevesebbet ad, mint 

Önmagát. Ezért Ő az ÚT. 

Mit kell tennünk? Tanítvánnyá kell válnunk. Nyitottá, befogadóvá, amilyen a 

kicsi gyermek. Ahogyan a pici gyermek elfogadja az anyja által adott ennivalót, úgy 

kell nekünk felnőtt emberként gyermeki lelkülettel elfogadni az Ő égi eledelét. Nem 

elég elfogadni, kérni kell, éhezni és szomjazni minden nap az Ő táplálékát. 

Jézus az Égi kenyér, az Ige, a szellem eledele, mert csak ez által tud bennünk, 

és értünk élni. A tanítványainak is azt hangsúlyozta, hogy egy Kenyér van: az Atya 

akaratának a megcselekvése. Nekünk is ez legyen. Ez által tudunk Érte élni, egyek 

lenni Vele. El kell hinnünk, hogy mindig Ő a Valóság! Nekünk kell megtanulni úgy 

szeretni, ahogy Ő látja jónak. Nem kérdés az, hogy kit, mikor, és hogyan. Csak a 

feladat van, a ránk bízott talentum. Az, ami az Atya akarata, hogy fogadjuk be Jézust, 

hallgassuk a Fiút, azt, aki elhozta nekünk az Örömhírt.  
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Azt kéri, alakítsuk át a gondolkodásunkat. Azt kéri, hallgassunk Rá, mert Ő is 

hallgat az Atyára. Legyünk bárányok, és kövessük a Pásztort, és aki hisz Benne, annak 

örök élete lesz. Higgyünk a tanításában, az Ő szolgáló és ráfigyelő szeretetében. Ezért 

kéri, hogy legyünk okosak és óvatosak, hogy ne ki, hanem felhasználjanak bennünket, 

hogy a Jézusi hittel átjárt, józan paraszti ésszel tudjunk dönteni, helyesen szeretni.  

Annak, aki még ragaszkodik a régi énjéhez, aki még nem látta meg a Fényt, 

mindez elhordozhatatlanul nehéz. De aki már, az eke szarva előtt az Istent látja, annak 

bizony könnyű. Csak ha valóban odaadjuk magunkat az Istennek, akkor vagyunk 

képesek gazdagodni, hordozni az Isten Országát. Az Istennel való kapcsolat maga a 

boldogság, az a benső béke, mely együtt jár a hazataláltság örömével. Jézus a belső 

szabadságot jött felkínálni, mert ahol a Lélek, ott a szabadság. Az én benső 

szabadságom az, hogy az Isten Lelke azt csinál bennem, amit akar. Tehát a Szent-

Lélekkel megélt kapcsolatom jelenti a szabadságot. Ha a Szent-Lélekkel vagyunk 

megkötözve, akkor a külső terhet nem éljük meg rabságnak. Így van bennünk boldogító 

módon az Isten Országa. Ha Jézus tanítványai vagyunk, akkor az kell, hogy legyen a 

meggyőződésünk, hogy Érte éljünk. Az Isten rendjét kell megtalálnunk, meglátnunk. 

Abszolút első kell, hogy legyen Jézus az életünkben, mert csak akkor tud 

boldogító módon élni bennünk. Minden helyzetben valamiképp jelen van az Isten. 

Mindenki annyira tud irgalmas és megbocsátó, a szeretetben okos és óvatos lenni, 

amennyit képes volt, befogadni az Istenből. az Ő kimeríthetetlen és végtelen világából 

Minden tanítvány elmondhatja, hogy amekkora a hite, a meggyőződése, akkora a 

boldogsága. A saját látásmódjával, az Isten felé vezető útjával, annyira van megoldva 

az Örök Élete, amennyire nyitott, hogy befogadja az újat. 

„amit megoldasz a földön, oldva lesz az egekben is.”(Mt.16;19,). 

A mi közösségünk tagjai, az a néhány ember, aki elfogadta Jézust Urának és 

Megszabadítójának, az Istent szeretése mellett döntött. Vállaltuk a gondolkodás 

átalakítást. Vállaltuk, hogy hétről hétre, évről évre, Jézus tanítása legyen a szellemi 

táplálékunk. Benne gazdagodunk. Törekszünk arra, hogy állapotszerűen tanuljuk, 

megértsük az Igét, hogy kiépítsük azt az élő kapcsolatot, amely egyre többet láttat meg 

az Isten valóságából. Mindez képes megszabadítani bennünket azoktól a benső 

békétlenségektől, melyek a külső kudarcok velejárói. 

Jézus azt tanítja, hogy „én vagyok a feltámadás és az élet,” (Jn.11;25,). 

Valójában itt is arról a szűk kapuról beszél, arról a szellemi és erkölcsi létről, amelyben 

az ember igent mond az Istenre. Szellemi és erkölcsi létről van szó. Arról, amit a 

tékozló fiú példabeszédében bemutat. A lélek megfordulását, feltámadását.(Lk.15;32,).  
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Az Angyal minderről azt mondja: „Az Ő jele - a te jeled, együtt a megváltás 

jele.” (szept.24). „HA ŐT SZERETED, MINDENT SZERETSZ. MERT MINDEN AZ Ő 

MŰVE.” (120.old.). Annak, akinek van szeme a látásra, az rálát a feladatára. Ehhez 

nagyon fontos tisztán látni, érteni az Isten szeretetét. Az érzelemmel azonosítható 

szeretet uralkodni akar, mert uralomvágy van mögötte. A Jézus által bemutatott 

szeretet nem érzelmi alapú, mert ha így volna, akkor nem taníthatta volna azt, hogy 

szeressük az ellenségeinket, és bocsássunk meg felebarátainknak. Márpedig azt kéri, 

hogy ha megütik az egyik arcodat, tartsd oda a másikat. 

Bizony úgy tűnik, hogy a Jézussal való kapcsolatunk egyik leggyengébb 

láncszeme ez. Legtöbbször ezzel teszi próbára a gyermekünkkel, családunkkal való 

szeretet kapcsolatunkat a kísértő. Az emberi természetünknek ezen a pontján tud hatni a 

legjobban, itt tud a leghatékonyabban kikezdeni bennünket. Mivel tudjuk, hogy az Isten 

értelmetlen dolgot nem tart létben, joggal tesszük fel a kérdést, hogy akkor mire jó, ez a 

mindennapi kísértés nekünk? Arra, hogy erősödjön a hitünk, növekedjünk az Istent 

megismerésben, a hűségben.  

Mielőtt Jézussal találkoztam, az orvosi asztrológiában azt tanultam, hogy a 

cukorbetegség összefügg a szeretettel, mert ez a lelki háttere. A cukorbeteg úgy érzi, 

nem kapja meg azt a szeretetet, amire vágyik. Kapni akar, és nem adni. Nem lát rá a 

szeretet lényegére. Később ez a betegség, társulhat szemproblémákkal is. Ugyanez a 

helyzet a szívproblémák esetében is. Nem ő akar szeretni, azt várja, hogy őt szeressék. 

De vajon miért éppen ezek a leggyakoribb betegségek? A tanítványként látható válasz 

az, hogy az emberek többsége, nem ismeri a názáreti Jézus szeretetét. Ezt sehol nem 

tanítják. A Valóság, az Igazság tanítását egyedül csak Jézus Igéje hordozza. Ma már 

én is tudom e titkot, és örülök e kincsnek. Törekszem a régit elhagyni és az újat 

befogadni. 

Jézus példabeszédekben, az Angyalkönyv pedig szimbólumokban tanít 

bennünket az Igazságra. Így tárja fel azt a világot, amit ha körüljárunk, kibontunk, 

akkor rálátunk a lényegre. Nem könnyű ezt a nyelvezetet megérteni. De az 

evangéliumok folyamatos tanulása, az Angyalkönyv által kapott ismeretek megértése, 

befogadása, a kérdések ismételt átgondolása, előrébb visz bennünket azon az Úton, 

amivel Jézus azonosította magát. E tanítások egyre nagyobb mélységeire látunk rá. 

Ennek befogadása, kitartó tanulása érleli a gyümölcsöt, mert ebben a lassú, átalakítási 

folyamatban rálátunk az emberi feladat lényegére. Arra, hogy az Új Embert, az alkotó 

egyént kell felébreszteni önmagunkban. 

„Nincs börtön többé, ha van rés, mely kifelé vezet. Ez a rés a megváltás. 
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Áldás, Fény, Öröm.” (Az Angy. vál./dec.31). 

Nincs, mert minden mögött Az Isten ereje lakik. Minden forma kapu a 

végtelen felé. „Mindenkinek más adatik, de az Erő egy.” (nov.12). Ez az-az Út, amikor 

mindenben Őt ismerjük fel. Amikor szemben állunk egy másik emberrel, és az ő Istent 

nélkülöző természetétől nem szenvedünk. A teremtett világ az Ő teste, mert minden 

az Ő műve, minden az Ő tükre. Ha Jézust tanuljuk, akkor rálátunk, hogy hol botlunk 

meg, hol nem szeretünk eléggé. Ő a Fénnyel telített Erő, melynek kapuja állandóan 

nyitva van. Oda csak az tud belépni, aki befogadta az Istent. Aki rendelkezik az Ő 

Erejével, és ki akarja azt bontakoztatni. Az, akinek az erkölcsi értékrendje nem 

változik. 

Mivel Jézus ad mindent, és feltétel nélkül adja, ezért rajtunk múlik, hogy 

mikor látjuk meg az általa felkínált ajándékot. Csak akkor válunk Átalakítóvá, ha azt 

mondjuk, hogy vállaljuk. Így alakítjuk át az önzetlen tettel a rosszat, az elrontott jót. A 

szeretetünkkel megszüntetjük a hiányt, az Űrt. Minden rosszban meglátjuk a jót, és ez 

által tud a rossz, bölcsője lenni az Örömnek. A Földön a rossz, a ’több’, mert bölcsője 

az Örömnek, azaz az Istennel való kapcsolatnak. A ’jó mozdulat’ Általa indul, és Hozzá 

tér vissza. Így válunk eggyé az Indítóval, így találunk vissza az Istenbe. Így hordozzuk 

az Ő Örömét, a Békéjét, ki- ki képessége szerint. Mindez nincs korlátozva, mert 

mindenki annyit kap, amennyit adni tud, mert nem azért kapjuk, hogy megtartsuk, 

hanem azért, hogy árasszuk. Így élünk az ÖRÖK-ben, és a LÉT-ben, mert az 

ÖRÖKLÉT a kettő együtt. Az Istenben való növekedés végtelen. Az Ő Örömének 

nincs se eleje, se vége, mert az Öröm Örök. 

Jézus az Omega és az Alfa, a vég és a kezdet. A keskeny Út kapuja. Ez a kiút. 

A teremtő ember születése, mert nemcsak teremtettek, hanem Teremtők is vagyunk. 

Részesei az Ő Fénnyel és szeretettel telített végtelen Erejének. Ez az EMBER Szellemi 

valósága, ahol a jó általunk lesz, ahol a még nem kész születik. 

Az Új Ember, szellemiségében, képes Átalakítóvá válni. Az Istent látása, az 

Istenben élése, az Istenhez tartozása teszi képessé erre. Képes felismerni, és vállalni az 

Igazi feladatát. Meg tud felelni egy nagyobb feladatnak, mert HÍD-nak teremtetett, 

hogy összekösse az anyagi természetű világot, a szellemi természetű világgal, itt a 

Földön, ahol minden születik.  

Ezért mondta nekem Jézus: Minden a Földön van! 

Ámen. 

Tóth Katalin 


