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Prédikáció          2014. február 9. 

  

 Kedves Testvérek! 

 

 

Meglehetősen régen volt már, mikor János talán egy csütörtöki alkalommal azt 

mondta, hogy ő nem bízik senkiben, és Detti lánya ezen a kijelentésén megütközött, ezért 

visszakérdezett „még bennem sem”? A válasz nemleges volt. Mikor elmesélte nekünk János 

ezt a történetet, én is Dettivel értettem egyet. Azóta munkál bennem ez a gondolat, hol 

elfelejtve, hol meg visszatérően, hogy is van ez? Miért is lehet  ez így, hogy nem bízhatunk 

meg senkiben? Hiszen talán van még számos  jóérzésű Istent szerető ember, akinek bizalmat 

szavazunk bizonyos esetekben életünk folyamán. .Vagy még sem helyes ez a 

gondolkodásmód? 

 

 Ezen nyugtalanító gondolatok jegyében tehát, a bizalomról szeretnék  beszélni. 

A bizalom világi értelemben  azt a hitet jelenti, amit egyik ember a másik iránt táplál. Tehát 

jelenlegi társadalmi értelmezésben is a bizalom és a hit együtt jelenik meg. De bizalomról 

beszélünk akkor is például, ha a körülmény jobbá válásában bízunk, tehát az élet sok 

lehetőségében jelenik meg ez a gyöngéd érzelem, ami  átjárhatja kapcsolatainkat. 

 

De mit mond Jézus a bizalomról, mert számunkra ez a lényeges. Meglepő tapasztalatra 

jutottam, e kérdés vizsgálatakor. A Vida féle evangéliumokban egyszer sem szerepel a 

bizalom szó.  A korábban már jól ismert „Bízzatok, mert legyőztem a világot” jézusi mondás 

a mi általunk használt evangéliumban úgy szerepel, hogy „Bátorodjatok, én legyőztem a 

világot.” E két szó azonban nincs ellentétben egymással, mert bátorságot nyerni az ember 

valami lelki tartalom, belső cél által tud, s ha ez maga Jézus, akkor máris a bízzatok bennem 

kifejezésnél tartunk, úgyis mondhatnám, hogy helyben vagyunk. Talán, azért a bátorodjatok 

szó, tartalmában több is a korábbi kifejezésnél, mert megmondja annak módját, hogyan 

bízzunk Jézusban, vagyis legyen bátorságunk a Jézus melletti döntés hozatalhoz, mert mi 

már tudjuk, hogy Isten mellé állva, minden lehetséges az embernek. Számomra bizonyos 

értelemben hasonlít, a párbeszédima épít, buzdít, vígasztal szavak biztatásához, mert e 

szavak jelentés tartalma által bátorságot nyerhet az ember. Ez a gondolat már átvezet 

bennünket a  Hang és az evangéliumok összehasonlításához, amelyben Jézus- Feri bácsi 

által- 692 esetben használja a bizalom szó valamilyen formáját. 

 Csak mellékesen jegyzem meg, hogy milyen könnyű a számító gépek világában  ilyen 

összehasonlításokat tenni, de azért ne bízzuk el magunkat, hanem bátorodjunk, és keressük 

továbbra is az összefüggéseket. 

 

Jézus az evangéliumokban számtalan helyen a hitről beszél, mégpedig  a Benne való hitről, 

mert mindenki, aki hisz Őbenne nem vész el, hanem birtokosa lesz  a világkorszakra szóló 

életnek, mondja János evangéliumában. Arról a meggyőződésről beszél, amelyre az ember 

ráteszi az életét. És arról a hitről beszél, ami ha csak egy mustármagnyi is,  hegyeket képes 

mozgatni.  Az Evangéliumok arról tesznek bizonyságot, hogy mindazok, akik Hozzá 

fordultak reménytelen, nyomorúságos helyzetükben, csodát tett velük és megsegítette őket. 

Ezt figyelhetjük meg a százados történetében, aki Jézushoz fordult  a szolgája gyógyulása 

miatt, vagy a kánaáni asszony, aki vitatkozik Jézussal, mert akkora a bizalma és hite abban, 
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hogy egyedül Jézus az, aki meg tudja gyógyítani a leányát. Mindkét esetben Jézus 

megdicséri őket hitükért, nem is akármilyen mértékben, hiszen jól ismerjük, a századosnak 

mondottakat „ily nagy hitet nem találtam Izraelben, míg a kánaáni asszony hitét, nagy a te 

hited asszony elismeréssel nyugtázza. 

 A vérfolyásos asszony történetében is igen mélyen jelenik meg a bizalom és hit egysége, 

hiszen Jézus ruhája szegélybojtja érintésének gondolatára már bizton reméli, hogy 

megmenekül bajától. 

Azt azonban elmondhatjuk, hogy mindazok, akik  Hozzá fordultak szorongatott 

helyzetükben, Jézus iránt érzett bizalom és hit egységéből tették még akkor is, ha nem tudták 

azzal a tudatossággal, amellyel mi ma tudjuk, hogy ki is Jézus. S lám milyen az Isten! A 

legkisebb hitre talán mondhatjuk így a hit magjára, ami  az iránta való  bizalomra épül, 

csodatevéssel válaszol, mert csak abban tudok hinni, aki iránt bizalmam van.  Micsoda 

bizalom, bizakodás és hit lehetett a vérfolyásos asszonyban, de hogyan tudhatta volna, hogy 

valójában ki is Jézus? 

 Még számos történetre hivatkozhatnék, de minden esetben a hit játszik szerepet a csoda 

megtörténtekor. Vagyis Jézus minden csodatevését ott követi el, ahol hitet talál. Ennek 

ellenkezője is ezt az igazságot látszik igazolni, mert amikor hazájába tért vissza, és tanított a 

zsinagógában, álmélkodtak ugyan az emberek bölcsességén és csodatévő erején, de nem sok 

csodát tett hitetlenségük miatt, Máté evangéliuma szerint. 

 

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy Jézus mikor a hitről beszél minden esetben, valójában 

arról a gyermeki bizalomról beszél, ami ezt a hitet kiváltja, vagyis a bizalom és a hit kézen 

fogva járnak, így azt is mondhatjuk, a hit a bizalom gyakorlati megjelenési formája. 

Pontosabban Jézus felszólítása hogy bátorodjunk, arra utal, hogy vigyük át a gyakorlatba a 

hitet, legyen bátorságunk hozzá. 

 

A Hang tanításában sokat foglalkozik a bizalom kérdésével, nevén nevezve azt. Sok- sok 

levél végződik a bizalom áldásával. Mégis Jézus ugyanitt azt tanítja, hogy nem lehet és nem 

szabad, hogy a bizalom alapmagatartás legyen. A helyes alapmagatartás a bizalmatlanság. 

Csak aki bizonyította, hogy érdemes benne bízni, abban szabad bízni. Vakon bízni 

ostobaság. Mindenkiben annyira lehet bízni, amennyire rászolgált. Még magam számára 

sem  igényeltem soha olyan bizalmat, -mondja Jézus- melynek jogosságát  előzőleg meg ne 

alapoztam volna. Aki azt mondja, hogy vakon bízik, Istenben nem mond igazat. Nem, mert 

csak azért bízik, mert már megtapasztalta, hogy érdemes bízni Bennem, ezért a teljesen szó 

használata a helyes, a vakon szó használata helytelen. 

 

Jézus fegyverként említi az okosság óvatosságról szóló tanítását, mint egyetlen lehetőséget 

mindazok számára, akik bíznak Benne. Azonban ennek a fegyvernek a használatát nagyon 

meg kell tanulni, ha azt akarjuk, hogy ne sérüljön a szeretet. Nem világi értelemben vett 

okosságról van szó, mert a világi értelemben vett okosság, és ehhez hasonló emberi 

tulajdonságok, inkább akadályai a Jézussal való benső kapcsolatnak.  Jézus világában az 

okosság nem megalkuvást,  

 és az óvatosság nem gyávaságot jelent.  Jelenti, viszont azt az Istentől származó 

bölcsességet, ami helyes mederbe tudja tartani e két tanítás lényegét. Akkor vagy okos, ha 

csak ártatlanul bánhatnak, és ezt elviseled, és akkor vagy óvatos, ha nem mész bele 

provokációkba. Ennek a hallatlan bölcsességnek a betartása érvényes minden emberi 
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kapcsolatra, legyen az házastársi, vagyis családi, rokoni, vagy felebaráti kapcsolat. Sőt a 

Hang tanítása kiemeli, hogy ez a magatartás, még a közösségbéli testvérrel szemben is 

kötelező.  Tehát nincs ok ábrándozni bizalomról ott, ahol kemény igazságokról van szó, mert 

csak így tudja a Jézushoz tartozó ember megőrizni a lelke nyugalmát, azt a benső békét, amit 

Jézus ad számára, amint mondja, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. 

Mert a világban élő embernek, nem jámborságra van szüksége, hanem okosságra, 

elszántságra, a hittől átjárt józanész használatára, de ez csak Jézussal lehetséges, az Ő 

tanítása által.  

 

Már talán jól körbe jártuk az okosság és óvatosság jelentőségét az emberi kapcsolatokban.. 

De mégis, nem merülhet fel az a vád, hogy az óvatosság egyben bizalmatlanságot is rejt 

magában? Lehet így is gondolni a dolgot, de mint mondtam korábban e fegyverek 

használatát meg kell tanulni, hogy szeretetteljesen tudja használni az ember. Mert az 

óvatosság nem jelent egy rideg, szeretetlen magatartást, hanem jelenti a másik ember ember 

voltának figyelembe vételét, mert nem viselkedem a másik emberrel úgy, ahogy én sem 

szeretném, hogy velem viselkedjenek. Ilyen egyszerű!  

Más a helyzet, ha Isten iránt bizalmatlan valaki. Az Isten iránti bizalmatlanság, bizony már  

szeretetlenség, mert a lényeget érinti, így nélkülözi azt a ráhagyatkozást, gyermeki bizalmat, 

ami nélkülözhetetlen Isten és ember kapcsolatában. 

 

A bizalom kérdéskörébe tartozik a helyes önbizalom értelmezése, mert a helyes önbizalom 

alapja a Jézussal való élő kapcsolat. Az Isten plusz egy fő abszolút többség megélése. Tehát 

az önbizalom nem gőg, hanem olyan tudatos Jézushoz tartozás, amelynek eredménye, a 

felelősségteljes élet vállalása. A felelősségteljes élet pedig az az értelmes élet, ami az 

Istenben való fejlődés lehetőségét nyújtja az embernek, hogy betölthesse azt a magasztos híd 

szerepét, amelyre teremtetett. Az angyal szerint a legkisebb ember is elérheti Őt, mert az ég 

bennünk van. Ennek tudatában nem beszélhetünk sekély önbizalomról, mert magasztos a 

feladatunk. Ezért a kevés önbizalom a Jézusba vetett hit hiányát jelenti, és meg nem értését 

annak, amire teremtettünk.. Ha erősödik lelkünkben a meggyőződés Isten iránt, akkor 

erősödik és nő az önbizalmunk is. Így válik magatartásunk, viselkedésünk és egész életünk 

egyértelművé,ami megkérdőjelezhetetlenné teszi az ember hova tartozását. Ez az 

egyértelműség fejeződik ki abban a jézusi mondásban, hogy legyen a szavatok igen igen, 

vagy nem nem, mert a többi az ördögtől való. Ő is egyértelmű felénk a tanításában, a 

bennünket szeretésében, a hűségében. 

 

Nemrég jutott tudomásomra egy kutatási felmérés, aminek eredménye Isten és ember közötti 

bizalom hiányára, pontosabban annak nemlétére vezethető vissza. 

Magyarországon milliós számban élnek emberek lelki nyomorúságban, ismétlem lelki 

nyomorúságban. Tíz betegségből, öt mentális, vagyis észbeli, értelmi eredetű. 

A biztonsági kötődésre képes felnőtt lakosság csak 30%-a él biztonságosnak mondható 

kapcsolatban, a többi 70% bizonytalan abban, hogy ő szerethető-e, vagy a másik szereti-e? 

Vagyis strukturális zavarral élünk együtt, ezért bizonyos funkcióinkat nem tudjuk 

megfelelően működtetni, vagyis az alapokban van a zavar. Így szól a felmérés végső 

következtetése.  Ez így igaz, valóban az alapokkal van a baj, mint minden társadalomban és 

talán mondhatom így, minden időben, mert az ember Isten nélkül csak tönkremenni tud. 
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Ezekből a számokból is egyértelműen kiolvasható, hogy az Isten iránti bizalom hiánya 

kiváltja a hit hiányát, s ez bizony megbetegíti az embert. 

 

Az angyal az Isten felől az Isten oldaláról beszél a bizalomról. Gátnak nevezi azt, amit 

próbának is lehet nevezni. A gát nagysága mutatja, hogy mekkora a bizalma Istennek az 

ember felé. Ne félj a gáttól, mondja az angyal, mert a gát nagysága nem büntetés, hanem 

bizalom, az Ő bizalma bennünk.  

 

HA ŐT SZERETED, MINDENT SZERETSZ. 

 HA NEM SZERETSZ ELÉGGÉ, 

 ŐT NEM SZERETED ELÉGGÉ, 

 MERT MINDEN AZ Ő MŰVE. 

Befejezésül ez az angyalkönyvből vett idézet jutott eszembe, e téma feldolgozásakor, mert 

minden Jézustól indul, és Hozzá tér vissza  

 

 

        Amen 

 

 

          Deme Ildikó 
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