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Egyszerűség 

Prédikáció 2014. július 13-án, Gazdagréten 

Kedves Testvérek! 

Ma az egyszerűségről fogok beszélni, mert ez a fogalom régóta foglalkoztat. 

Valójában mindenkit ez foglalkoztat, mert csak látszatra könnyű megmondani, 

mit is jelent. Ha azt mondom, az erkölcs területén a jelentése az egyértelműség, 

akkor egy másik tartalmat hoztam be. A mélyben kiderül, hogy Isten lényege az 

egyszerűség, Ő az Egy, az Oszthatatlan, a Teljesség. 

Az erkölcs területén az egyszerű, aki a valóságnak megfelelően gondolkozik. 

Az ember gondolatai az általa valósnak látott világot fogják rendszerbe. Akkor 

egyszerűek ezek a gondolatok, ha meglátja az eredeti valóságot, különben tele 

vannak sallangokkal. Ki gondolkozik az erkölcs területén a valóságnak 

megfelelően? Aki befogadta Jézust, az erkölcsi Valóságot a szívébe. Az ilyen 

ember arra törekszik, hogy egész lényet: teljes szívét, teljes lelkét, teljes 

értelmét és minden erejét az ő szolgálatára szentelje, mert csak ezzel tudja 

hűségét igazolni. Ennek első lépése, hogy Jézushoz igazítja gondolkodását. Más 

szóval fölveszi Jézus igáját, mert Ő ezt kérte: 

Máté11.29. Vegyétek magatokra igámat (jármomat) és tanuljatok tőlem, 

mert szelíd vagyok és alázatos szívű és megtaláljátok lelketek nyugalmát. 

Máté11.30. Mert az én igám (jármom) hasznos, és az én terhem könnyű. 

Miért is hasznos és könnyű Jézus igája? Hasznos, mert csak ennek a viselése tud 

megszabadítani a megkötözöttségeimtől. Azért könnyű, mert értelemmel 

beláthatom és be is látom, hogy ez a legjobb, ami velem történhet. Beálltam 

Isten világának szolgálati rendjébe. Ebben az az egyszerű, hogy természetes, 

mert előbb-utóbb mindenki rátalál Istenre: 

János12.32. és én, ha felemelnek e földről, mindeneket magamhoz vonzok. 

Azért is könnyű az egyszerű embernek, mert nem fél. Isten befogadása sugárzik 

a látásmódjából: 

Máté6.22. A test mécse a szem. Ha tehát a szemed tiszta (egyszerű), egész 

tested világos (fénytelt) lesz. 
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Hogy még egy irányból megvilágítsam az egyszerűség fogalmát, vizsgáljuk meg 

a szó részeit. Olyan gyönyörű a magyar nyelv, hogy ebben segítségünkre van: az 

egyszerű egy-szerű. Olyan, mint az egy. Aki erkölcsileg olyan, mint az erkölcsi 

Egy, abban Isten él, az már elhiszi, hogy Jézus nem kért lehetetlent, mikor azt 

mondta: 

Máté5.48. Ti tehát tökéletesek (célba érkezők) lesztek, amint égi Atyátok 

tökéletes (a célban van). 

Jézus megerősíti, hogy a gondolkodás nem ellentéte az egyszerűségnek: 

Máté10.16. Nézzétek, én bárányként (mint juhokat) küldelek titeket farkasok 

közé: legyetek tehát meggondoltak, mint a kígyók és egyszerűek (ártatlanok) 

mint a galambok. 

Ezzel azt is mondja, hogy a gondolkodásunk is legyen egyszerű, Istentől átjárt! A 

Hang szerint ez a hittől átjárt józanész. 

Az Angyalkönyvben is megnéztem, beszél-e az Angyal az egyszerűségről. A 

legfontosabb előfordulását olvasom fel: 

Mi nekem könnyű - nektek nehéz. 

Mi nektek könnyű - nekem nehéz. 

Mily nehéz szólni a legegyszerűbbről! 

MINDEN MOZDULAT A TEREMTÉS MÁSA LEHET... 

Ha az ember eggyé válik az INDÍTÓVAL, akkor a mozdulat neve: Megváltás. 

(162. o.) 

Valóban nehéz erről a legegyszerűbbről beszélni, mert az ember meg akarja 

érteni, át akarja fogni a világot, a teljességet, az Istent, pedig ez nem feladata. 

Az viszont igen, hogy amire rálát, amit be tud fogadni a teljességből, abban 

Istent lássa meg, mert Ő ott van. Ha nem látja benne, az nem az Isten hibája, 

hanem az övé. „A hiba az ön készülékében van.”  

A gondolkodás után nézzük meg, hogyan lehetünk egyszerűek az érzelmek 

területén! Sokszor gondot okoz nekem, hogy az érzelmeimmel megbirkózzam, 

pedig már Jézus első felszólítása is eligazít ezen a téren: 
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Márk1.15. és (ezt) mondta: betelt az idő és (már) közel van az Isten királyi 

uralma, változtassátok meg gondolkodásmódotokat és higgyetek az 

evangéliumban (örömhírnek). 

Most az Örömhír kifejezést emelem ki. Jézus az örömöt hozta el nekünk, hogy 

nem kell már többé tévelyegnünk, az Út, az üdvösségünkre vezető Út jött el 

hozzánk! Az Angyal bővebben kifejti ezt a kérdést: 

- Az igazi érzelem mozdulatlan... 

AZ IGAZI MOZDULATLAN, MINDENT SZERET ÉS ÁRASZT. (49. o.) 

Aki Istenben él – élet csak benne lehet – szüntelenül örvendezik ennek. 

Visszautalok a gondolkodásra: ennek elfogadása is szemlélet kérdése. 

A szavak és a tettek területén pedig az egyértelműségben látom az egyszerűség 

megnyilvánulását. A szavainkról ezt tanultuk: 

Máté5.37. hanem legyen szavatok az igen, igen: a nem, nem: ami ezt 

túlhaladja, a gonoszból van (ered). 

Tükrözzék a szavaink, kihez tartozunk. Csak így lehetünk jó talaj, mely bőséges 

termést hoz. A tetteinkről ugyanezt mondhatom el, csak más idézetekkel 

alátámasztva: 

Máté5.16. Úgy világítson a ti fényetek az emberek előtt, hogy lássák a ti 

kitűnő /(eszményi) szép/ tetteiteket és dicsőítsék égi Atyátokat. 

János13.35. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 

szeretet lesz bennetek egymás iránt. 

Ezeket a fentieket egy rövid gondolatmenettel is meg tudom fogalmazni. Ami 

egyszerű, az világos. Ami világos, az a fény. Ki a Fény? Jézus. Tehát akiben a 

fény él, az egyszerű. 

Amen. 

Biró László 


