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Prédikáció 
2014.08.10. 

 

MINDEN, AMIT CSELEKESZTEK MOST: 

ÁLOMCSELEKEDET, ÁLOMGONDOLAT. 

Mindig szebbet és szebbet álmodjatok, 

mert az mind valóság lesz! 

Az álom is hit. 

 

Az ember, anyagba ágyazott szellemként él a földön. Észre sem veszi, hogy földi élete, álom. Álom, 

mert amit álmodik, számára az hihető. A földi világ kínálta örömök, eszmék, formák és színek 

sokszínűsége révén képes úgy élni az életét, hogy azt csúcsértéknek élje meg. Olyan hihető 

valóságnak, amelynek vannak értékei, és amelyeknek nagyobb értéket adhat azzal, hogy formálja, 

alakítja, birtokolja, vagy felmagasztalja. Amit nem tud megvizsgálni, megtapintani, számára az 

hihetetlen, hiteltelen. Életében érték adóként van jelen az a képessége, hogy az általa jónak, 

igaznak, nemesnek és értékesnek látott hihető eszmének, formának, tartalomnak, kapcsolatnak, mint 

célnak, hitet ad. Ennek a hitnek a tartalma és irányultsága az anyagi világ folyamatos változása 

miatt, változó. Ezért, óhatatlanul benne van a hihetőben történő folyamatos változás miatti elmúlás 

fájdalma, tehát a csalódás. Jól példázza ezt a következő tanítás, ami nem csak az aranyra 

vonatkoztatható, hanem mindarra, ami a „föld szülötte”, ami a Földön hihető. 

 

Tanítlak titeket az aranyról. 

A leghaszontalanabb fém, mert semmire sem jó. 

Mi az értéke? 

A beléje vetett hit. 

Az ember a hitét a föld szülöttébe veti. 

 

Az ember értékesnek látja az aranyat. Hisz benne. Ezért mindent meg tesz annak érdekében, hogy 

megszerezze, hogy még többet szerezzen belőle. Emlékeztek a nagy aranyláz időszakára, amikor 

emberek sokasága indult útnak, eladva mindenét, rátéve a földi életét arra, hogy megszerezze az 

aranyat, amitől azt várta, hogy könnyebb és boldogabb lesz az élete. Amikor az ember elindult az 

aranyat megszerezni, vitte magával azokat az eszközöket is, amelyek ebben segítették. De vajon 

puszta életén kívül, mit vihet magával az, aki olyan helyre készül, ahol már víz sincs, nem hogy 

arany? 

 

Érdekes ez a hit. Hitnek mondjuk azt a tettet, amivel a hihető valaminek, vagy a hihető valakinek 

értéket adunk azzal, hogy belé helyezzük a bizalmunk. Hitnek mondjuk azt is, ha a jó Istenben 

hiszünk, és hittnek mondjuk azt is, amikor az ember a föld szülöttének ad bizalmat. Értéket ad az 

erkölcsi válóságnak, és értéket ad a rajta kívüli világhoz tartozó hihető, anyagi – formai 

megjelenésnek, amelynek önmagában csak eszköz szerepe van, ezért erkölcsi értéke nincsen. 

Erkölcsi értékét a belé vetett hittől kapja, aminek milyensége függ az ember erkölcsi értékrendjétől. 

 

Az elmúlt alkalommal az egyszerűségről szólt a tanítás, amelyben hallhattuk Jézustól a beszédbeli 

egyszerűségre, egyértelműségre szóló felszólítást. 

 

„hanem legyen szavatok az igen, igen: a nem, nem: ami ezt túlhaladja, a gonoszból van (ered).” 

Máté5.37. 

 

Az egyszerűség útján folytatva tovább mondanivalóm, akkor a hit vonatkozásában megtalálható-e 

Jézus tanításában a radikálisan egyszerű és egyértelmű tanítás? Igen, meg. Így hangzik: 
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„… én a való(igaz)ságot mondom nektek, hasznosabb nektek, hogy én elmegyek, mert ha nem 

mennék el, a Segítő (Védő) egyáltalán nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm Őt 

hozzátok. És amikor Ő eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazság(osság)ról és az ítéletről. 

A bűnről: hogy nem hisznek bennem. (A többi mind ennek a következménye.) 

 

Az igazság(osság)ról pedig, hogy az Atyához megyek és többé nem láttok engem. 

Az ítéletről pedig, hogy e világ fejedelme el van ítélve. János16.7-11. 

 

Úgy gondolom, Jézus ezzel helyre is tette a HIT tartalmát. Ő, egyetlen egy Hitet ismer az ember 

vonatkozásában, ez pedig, a BENNE való HIT. Ami ezen túl van, azt a bűnnel azonosítja. Ezt nem 

lehet kimagyarázni, nem lehet megmagyarázni. Olyan, mit az igen és a nem. 

 

Az ember létének, mint a többi terménynek, célja van. Nem akármilyen célról beszélünk ebben az 

esetben, hanem az Istenről. Teremtette az embert arra a feladatra, hogy életének Célja, Ő maga 

legyen Jézusban. Tanítványságra, Isten Gyermekségre teremtette úgy az embert, hogy ellátta 

azokkal a képességekkel, amelyek révén megteheti a Célhoz vezető utat és CÉLBA érhet.  

Hasonlóan, mint a futó versenyen. Aki a rajthoz áll, az rendelkezik azzal az erőnléttel, kitartással, 

győzni akarással, - nem beszélve a két lábáról – amelyeknek ismertében, már megmotiválta a célt, 

és ennek tudatában indul el a cél felé. Hála Istennek, hogy az a CÉL, amit a Mennyei Atya állított 

elénk az olyan, hogy az utolsónak befutót is szavakban el nem mondható Örömmel díjazza. 

 

Tehát, amikor a leendő tanítvány elindul Jézus felé, már rendelkezik azokkal a képességekkel, 

eszközökkel, amelyek az Igazság Útján segítik az Örök Életbe, mint Célba jutnia. 

 

Képességek: Gondolkodás, tanulékonyság – nyitottság, a beszéd, az akarás, a kivitelezés, a 

célkitűzés, … stb, és a földi világban nagyon lényeges HIT. Már ismerjük azt, hogy Jézus mit ért a 

HIT tartalmán. Ő csak és kizárólag a Belé vetet hitet nevezi az ember számára életbe vágóan 

fontosnak. Valójában életbe vágó és sorsdöntő az ember életében az, hogy kiben, és kinek hisz. 

Meglátja-e Jézusban azt az értéket, akiért élnie érdemes és vállalnia mindazokat az erőkifejtéseket, 

amelyek kihagyhatatlanok a Célba éréshez? Érdekes ez a mondat; hogy meglátja-e Jézusban azt az 

értéket, Akiért élnie érdemes? Ha meglátja, akkor megtörténik a csoda, tanítványává lesz.  

 Az ember, hogyan is ad értéket az aranynak? Belé veti a hitét. Az aranyról meg tudjuk, hogy 

valójában értéktelen. Már pedig itt az aranytól nagyobb VALAKIRŐL van szó. Az ember meglátja 

Jézusban azt az értéket, akihez hozzá adja, belé veti a hitét és ekkor megszületik a KAPCSOLAT. 

Ez egy nagyon lényeges dolog. Ugyanis, KAPCSOLAT nélkül semmi és senki sem ÉL. És a Jó 

Isten, mint egy edző folyamatosan biztatatja, bátorítja, erősíti, szolgálja gyermekét azon az Úton, 

amelynek végén Ő a CÉL.  

 

„Ti tehát tökéletesek (célba érkezők) lesztek, amint égi Atyátok tökéletes (a célban van).” 

Máté5.48. 

 

A Mennyei Atya biztosította Jézus Által a hiteles példát ahhoz, hogy a földi világ eszközei, mint 

futópálya, a rendelkezésre álljanak az ember számára, az Isten szerinti hiteles „versenyzéshez”. 

 

(Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a földi világban Jézust nem tartották hitelesnek.  

„válaszoltak a zsidók és (ezt) mondták neki: nem eszményi(szép)en mondjuk-e, hogy szamaritánus 

vagy és valami démon van benned” János8.48.) – mondták Neki. 

 

Tehát adott egy olyan valóságnak hihető eszköz világ, ahol az Isten gyermekei mellett, az ellenség 

gyermekei is jelen vannak. Máté 13.24 – 30. (Búza és a Vadóc) 

 

Ennek a hihető eszköz világnak két tulajdonságát említem, ami – gondolatom szerint- meghatározó 

a bele születő lélek szempontjából. 
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1. Ha Jézus tanítványaként születik le az ember, akkor az itt található lehetőségek felhasználásával a 

kapott tálentumokat kamatoztatva, növekszik az Isten és emberszeretetben. 

Úgy gondolom, a tanítványság vállalása az Égben kezdődik. Mindenki, aki az Égben az Atya 

Tanítását tanulta, Jézushoz jön a Földön. Mi ez a Tanítás; Hogyan szeret az Isten? 

 

2. Ha az ellenség tanítványa, akkor még tovább növekszik benne az Isten hiány fájdalma, a pokol 

tüze. 

 

Mind a két tábornak meg van a maga „hite”. De a fentiek fényében nem nevezném hitnek a nem 

Jézusba vetett hitet. Pontosabb, ha hit helyett a hiszékenységről beszélek, mert mindaddig, amíg 

valaki a mulandóság, a hihető bűvöletében él, inkább hiszékeny, mint hit-et hordozó. Olyan értéket 

ad a föld szülöttének, a hihetőnek, amit az Isten annak nem adott, tehát BÁLVÁNYT CSINÁL 

BELŐLE. 

Ugyanis, van egy Jézusra teremtett lény, aki úgy döntött, hogy nem kíván Isten FÉNYÉBEN élni, 

(EGY BŰN VAN CSAK: ELFORDULNI TŐLE.) de létének, életének kell, hogy célja legyen –

mert céltalanul meg nem képes élni - ezért valami, vagy valaki mást tesz életének értelmévé, 

életének közép pontjába, az Isten helyére. És pedig olyan valamit, amit az Isten nem arra teremtett, 

hogy a teremtmény szívében az Ő helyét foglalja el. 

A hiszékenység pedig, megtermi a csalódás keserű gyümölcsét. Amit a csalódó, átoknak nevez. 

 

 „Ki mit idéz, azt nyeri. 

 Hagyd a halottakat az ő halottjaikkal! 

 Addig idézték a halált, míg eljött. 

 Idézzük az örömet és eljő az Ő országa. 

 Ne reszkető félelemmel, hanem ujjongó örömmel! 

 

 VAN-E TERMÉSZETESEBB VALÓSÁG, 

 MINTHOGY MI BESZÉLGETÜNK?” 

 

Utunkat tovább folytatva a Jézusi tanítás Útján, kibontakozik előttünk az a fejlődési irány, 

amelyben a HIT kap fontos és tartalmas szerepet. Az Úton járás egyik kihagyhatatlan eszköze a 

jézusi közösség - csoport, és ezzel együtt a jézusi TANÍTÁS befogadása, ebből fakadóan a benső 

örömre-hangoló gondolkodás-átalakítás.  

Az Istenbe vetett hit megtermi gyümölcsét a bizalom útján. Jézussal és az angyalokkal való 

kapcsolatot, a Jézushoz való Hűséget, és a Belé vetett bizalom révén, a Ráhagyatkozást.  

 

Nemrég megnéztem a Szent Bernadett életéről készített filmet. Igen tanulságos volt nekem. Ahogy 

átjárja Bernadettet az Istenhez tartozás hűsége, úgy dolgozik „ellene” az ellenség, aki a családja 

révén akarja befolyásolni őt, és elérni, hogy többet ne menjen a barlanghoz. A családja anyagilag 

szegény volt. Étellel, ruhával és a kocsis állással el lehetett érni az apja ígéretét arra, hogy megtiltsa 

a lányának a barlanghoz való menetelt. 

 

Látható módon találkozott két világ, ég és föld. Aki a földből való, földieket szól, a föld szülötteit 

vágyik birtokolni, mert olyan hihető értéket lát benne, amelynek birtoklása folyamatos megléte földi 

életét, boldogságát, megoldani látszik.  

  

Aki az égből való, égieket szól, nem birtokolni vágyik a föld szülötteit, hanem felhasználni, a 

szeretetben való növekedés útján. Az égi vágynak, az égi honvágynak képtelenség ellenállni. Aki a 

szívében tiszta, megszólítja azt az Ég. És pedig azért tiszta, mert benne van az Ég. 

 

Látható volt még az is, ég és föld találkozásában, - a második részben,- ahogy a főhős keresi 

Bernadettet. Bernadett volt orvosa elviszi őt a betegek közé és egy megszállott nőt mutat neki, aki a 
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szűzanyával volt kapcsoltban és „imádságában” azt mondja, hogy a szűzanya a gonoszokat a pokol 

örök tüzébe küldi. 

Bernadett, aki a Szeplőtelen Fogantatással került kapcsolatba, nem csak hogy megőrizte a józan 

eszét, hanem az egyszerűség, könnyedség és derű sugárzott belőle. 

 

Az utóbbi időben sokat beszélünk a Beszélgetés az Angyallal című könyvben leírtakról, és többször 

idézünk belőle. Ebből a tanításból tudjuk, hogy Ég és Föld között a Jézusba vetett hit egyben HÍD 

is. A hídról tudjuk, hogy egy távolságot át-hi-dal, tehát összeköt. A hídon keresztül van 

összeköttetés a két part között. A földi hídon emberek közlekednek oda-vissza, az égi hídon 

keresztül alakul ki az a kapcsolat, amely hordozza az Isten szándékát, és a fentebb 1. pontban leírt 

tartalmat valósítja meg. Teszi ezt úgy, hogy ezzel együtt az angyal világ is nem csak érintkezhet az 

anyagvilággal, hanem alakíthatja is azt, ég és föld örömére. 

 

A HIHETŐBEN NEM KELL HINNI. –tanítja az angyal. Úgy gondolom ez az álom hit. 

 

Testvéreim! 

Jézus nem véletlenül ostorozza a tanítványait azzal, hogy még mindig nem hisznek, vagy hol van a 

hitük? A tanítványokkal él, akik látják a tetteit, hallják a tanítást, és mégis megkérdezi tőlük, hol 

van a hitetek? Tehát a tanítványoknak valamit kezdeni kellett volna a Tőle látottak, a tőle 

hallottak alapján, Jézus jelenlétével, a szívük mélyén. 
Az Isten nem tud hitet adni az embernek, csak kérni tudja tőle. Az Isten hitet nem lehet sem 

örökölni, sem lopni, sem véletlenül rábukkanni. Aki hisz Jézusban, az olyasmit tart igaznak, ami 

meggyőződése szerint annyira, de annyira értékes, hogy ráteszi az életét. Itt a meggyőződésen 

nagy hangsúly van.  

Nem véletlenül. Ugyanis az ember az, aki meggyőződésből hitet tud teremteni, hitet tud adni. 

Amikor hited AD, akkor valójában önmagát adja oda az Istennek. Mert megismeri és 

megszereti. Megszereti, és még jobban megismeri… És még fokozhatnám tovább. Azért 

szereti, mert értéket lát meg benne. És mint értéket, képes azt értékelni is. Azzal értékeli, hogy 

szereti. 

 

Az ember, képes megteremteni az Isten hit magvát, és pedig csak és kizárólag akkor, ha az Istenre 

figyel, és nem kételkedik szívében.  Ennek a magnak az alapja az Isten felénk áradó szeretete és az 

embert gyötrő égi honvágy mellet, az éhezés és szomjúság az Igazságra.  

Ez a mag nem más, mint az Igazságban, az Örök és soha el nem múló értékben, mint JÓ-ban 

gyökerező, meggyőződésben kiérlelt hűség és bizalom. Amit az ember, az Istenben vet el azzal, 

hogy NEKI adja önmagát, mert sokkra értékeli az Örök JÓ-t. JÓ alatt értem: A JÓ tehát egy olyan 

önmagában való érték, ami nem mérhető máshoz, csak önmagához. Az a JÓ, ami 

önönmagáért JÓ, mert VAN. 
 

Több napig nem értettem meg hogy milyen üzenetet hordoz számomra, a Bernadett életéről készül 

film. De aztán megértettem, nem az eszemmel, hanem a szívemmel, ezen mondanivalóm írása 

közben. Megtörtént velem az, amit az angyal így mond el: Az e világi értelem zihálva megáll ott, 

ahol az Isten HIT elindul.  

 

Természetes az, hogy az ember segítséget vár az Istentől, ha egyszer kapcsolatba került vele. 

Gondolkodtam azon, hogy-hogy ma már, nem hallunk olyan jelenésekről, „csodákról”, amelyek 

látványosak? Lourdes, Fatima, Medjugorje. 

  

Vannak csodák, csak nem látványosak, de vannak. Szem, nem kell hozzá. 

 

 

LÁSD, A CSODA CSAK AKKOR JÖN, 

HA TE NEM VAGY. 
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EZ A TITKOK TITKA. – Angyal könyv. 

 

Mit is jelent ez: Számomra a hangsúly azon van, „ha te nem vagy.” Az én és a te viszonya 

fogalmazza meg a kettőt, a különbséget. Én, Te. Külön az Én, külön a Te.  

 

Most emelem ezt az idézetet:  

 

LÁSD, A CSODA CSAK AKKOR JÖN, 

HA MI VAGYUNK EGYEK. 

EZ A TITKOK TITKA. 

 

Tovább emelem: 

 

LÁSD, A CSODA CSAK AKKOR JÖN, 

HA ÉN VAGYOK. 

EZ A TITKOK TITKA. (Az „Én Vagyok” –  ugye ismerős?) 

 

Testvéreim!  

 

A CSODA közöttünk van, mert bennünk van.  

Isten Országa nem jön el szembetűnő módon. Isten Országa, a CSODA.  

A Csoda, a TANÍTÁS megjelenése, legyen az közösségi foglalkozás, örömünnep, párbeszéd-ima, 

ige magyarázat, vagy gondoljatok a 16. angyali üzenet kibontására. A csodából újabb és még 

nagyobb csoda bomlott ki. Úgy ujjongott a lelkem, amikor olvastam. Ujjongott, mert Ő Bennünk 

szemléli Önmagát, és önmagamban szemlélem ŐT. 

 

A Tanításban rejlő Csoda most nem úgy jelenik meg, hogy szemmel látható, hanem a szívre és 

értelemre ható, szeretetben szembesítő – tanító, belülről fakadó, ezért felismerhető. Azért van, hogy 

az Istent megismerés és megszeretés útján megszülessen és erősödjön bennünk és általunk  az Isten 

HIT magja, és növekedjen. A növekedéséhez pedig ugyan azokra a feltételekre van szüksége, mint 

a megteremtéséhez. 

 

- HA AZ ATYÁT MEGISMERED, 

 ÚJRA KIS GYERMEK LESZEL. 

 

De ez itt nem áll meg! A földi élettel együtt jár, a HIT-nek mint növekvő, fejlődő, erősödő tettnek a 

gondozása. Úgy gondolom, az Isten HIT magja, a (az Igazságban gyökerező, meggyőződésben 

kiérlelt hűség és bizalom) nem más, mint az Isten Országa magjának befogadására való előkészület. 

Mert, „LEHET-E EGY VELE, AMI NEM Ő?” 

 

HA AZ ATYÁT JÉZUSBAN MEGSZERETED, KIS GYERMEK LESZEL. 

 

A földi álomkép - burok. 

Benne elrejtve van az értelme. 

Benne találod meg az ébredést, nem rajta kívül. 

 

„hasonló az Egek (Istenének) Királysága a mustármaghoz, amelyet fog az ember és elvet a 

(szántó)földjébe. Amely kisebb ugyan minden magnál, de midőn felnő, a kerti vetemények közt a 

legnagyobb és fává lesz, úgyhogy az égi madarak eljönnek és ágai közt fészket raknak.” Máté13.31-

32. 

A kapott tanítással, mint maggal, az embernek valamit kezdenie kell. A négy féle földről szóló 

példabeszéd erről tanít.  
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A tanítványoknak adta meg az Atya, hogy megismerjék az Isten Országa, az IGE tanítását, hogy 

újra kis gyermekké legyenek.  Aki ezt nem érti meg, az nem lehet tanítvány, szívéből a gonosz 

elragadja a belé hullott magot. Nem kezd semmit az Igével, mert ideje sincs Vele mit kezdeni. 

 

Aki örömmel fogadja az Igét, de eltántorodik Tőle nehézség idején, az nem ismerte meg az Igét. 

Nem szerette meg, nincs Benne Hite. Nincs hozzá Hűsége, még nem adta oda magát az Istennek. 

Számára még az Ige értéktelen. 

 

Ez az örömmel fogadás hasonló, mint a szerelem. Amikor szerelmes valaki angyalnak látja a 

másikat. Amikor meg közelebbről megismeri, kiderül, hogy nem angyal, hanem csak angyalföldi. 

Akkor el kell dönteni a csalódott félnek, hogy a megismert valóság birtokában vállalja-e a másik 

megszeretését. Ugyan ez van a Jó Istennel való kapcsolatban is. Amikor kiderül, hogy ellensége 

lesz az embernek a saját háza népe, akkor dönteni kell. A Jó Isten és a rossz isten között. 

 

Akiben pedig a földi világ gondja, és a földi gazdagság csábítása elfolytja az Igét, az a föld 

szülöttébe veti hitét, vagyis adja önmagát úgy a föld szülte csábításnak, mint az előző két lelkület, 

mert még jobban szereti, többre értékeli még a föld szülöttét, mint Jézust. 

 

Az Ige magjának befogadását elő kell készíteni. A kitűnő föld nem más, mint kellő képpen kiérlelt 

Isten hit és hűség, a bizalom és annak az értéknek meglátása Jézusban, akiért az ember eladja 

mindenét, hogy megszerezze, és a tanítványává váljon. Őt megismerve pedig, Isten gyermeke 

legyen. Jézusban megjelenő TANÍTÓ - CSELEKVŐ SZERETET valóban az-az érték, aki képes az 

embert boldoggá tenni.  

 

„Az Egek (Istenének) Királysága hasonló a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet egy ember 

megtalált s elrejtett és örömében elmegy, hogy mindenét amije van, eladja és megvásárolja azt a 

szántóföldet. 

Ismét: hasonló az Egek (Istenének) Királysága a vándorkereskedőhöz, aki pompás /(eszményi) 

szép/, gyöngyöket keres. 

Amikor talált egy igen nagy értékűt, elment és eladta minden vagyonát, amije csak volt, és 

megvásárolta azt.” Máté13.44-46. 

  

Úgy gondolom, az Ige, amit az ember kap ez: „abban lakást veszünk.” Erre a lakást elő kell 

készíteni. Mit csinál az ember, amikor magot vet a földbe? Kellő képpen előkészíti a talajt. Mit 

csinál az ember a megvett lakással? Mielőtt beköltözik előkészíti a beköltözésre.  

Mivel készíti elő tanítvány az Ige befogadását? Ezzel: aki szeret Engem, aki hisz Bennem, aki 

csak Bennem lát értéket – ABBAN LAKÁST VESZÜNK. 
 

Tanításunkban ez úgy történik, hogy az ember, az Isten segítségével előkészíti magát arra, hogy 

benne az örök élet lakást vegyen. Ez az előkészítés az a szellemi munka, amit tanulásnak nevezünk, 

gondolkodás átalakítás, és az Isten hit erősítése a tanultakból, amely a megismerés - megszeretés  

és a hűség vonalán erősíthető.  

 

„Ámen, mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten Királyságát, mint egy kisgyermek, 

semmiképpen nem megy be abba.” Márk10.15. 

 

Jézus boldognak mondja azokat, akik nem látják Őt és mégis hisznek Benne! Milyen csodálatos! 

 

Aki hisz bennem, nemcsak bennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. 

És aki engem szemlél, szemléli azt, aki küldött engem. 

 

SZEMLÉLJÜK ŐT AZ ÖRÖK HIHETETLENT, AZ EGYETLEN HIHETŐT! 

ÍGY LEGYEN! 


