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Luk 18:28-30  És monda Péter: Íme mi mindent elhagytunk, és követtünk 
téged! Ő pedig monda nekik: Bizony mondom nektek, hogy senki sincs, 
aki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy 
gyermekeit az Isten országáért, Aki sokszorta többet ne kapna ebben az 
időben, a jövendő világon pedig örök életet.  
 

1. Szoros kapu és a tű foka 
 
Egy orosz művész, Mikola Szjárdrisztij kiállítása látható Szentendrén a 
Mikró Csodák Múzeumában. " A világ legkisebb aranytárgyai " című 
gyűjtemény hazánkban csak itt található meg, ezen kívül pedig még két 
orosz városban. Mint kiderült, azért vagyunk kivételezettek, mert 
Mikolának van egy kedves magyar ismerőse, aki nagyon szerette volna, 
hogy mi is megismerjük zseniálisan alkotásait. 
 
A világban mindig kell valamit tenned, szerezned, az istenországában  
ellenkezőleg. 
 
Mik az előzmények? 
 

2. Még egy fogyatkozás van benned: Add el mindenedet, 

amid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz 
mennyországban; és jer, kövess engem. 

 
Megdöbbentő fogalmazás: fogyatkozás a többlet vagyon! 
 

Sokan gondolkodnak sablonosan Jézus Krisztus tanításairól. 
Az egyik gyakori torzítás abban van, hogy úgy mutatja be 
Jézust, mint aki a szegénységet pártolja a gazdagsággal 
szemben. 
 
Ennek a kérdezőnek is azt mondja, hogy add el minden 
vagyonodat és oszd szét a szegények között és kövess engem. 



 gyjs prédikációk 2021   

 

 

2

 
Szeretném most árnyaltabban tárgyalni ezt a kérdést. 
Mindenek előtt példázatai utalnak rá, hogy nem a 
puritanizmus prófétája az Emberré lett  Isten. 
 
Több példázatában éppen az ügyes befektetésre, a 
talentumokkal való meggazdagodásról szól. 
A bő majorságú gazda példázata világítja meg igazán ezt a 
kérdést. 
 
Ne essünk abba a hibába, hogy a sok csűrt és gazdagságot 
fölhalmozó embernek a gazdagság a bűne. 
 
Ez becsületesen megszerzett vagyon volt, de a kérdésre oda 
kell figyelnünk. Kié lesz? 
 
Jézus Krisztus nem gazdagság ellenes, de kárhoztatja a holt 
gazdagságot. A céltalan fölhalmozást, az ágy alá rakott 
gyertyát, vagy a véka alá rejett lámpást. 
 
Mi a holt gazdagság? Az, ami a vitrinben van. Pár évvel 
ezelőtt egy hetet töltöttünk Rómába. Csodáltuk a várost. 
Egy dolog azonban árnyékot vetett örömünkre. A sok 
keletről behozott kincs láttán rossz érzés fogott el. A 
történelem folyamán a nagy európai államok kirabolták 
közel és távolkelet országait. Mit keres a Pergamoni Zeusz 
oltár Berlinben… és folytathatnánk. Ugyanúgy, mint amikor 
a Vatikáni Múzeumban láttuk a szédületes mennyiségű kincs 
fölhalmozását. 
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A kérdező gazdag esetében arról van szó, hogy az értékek, 
melyekkel bír, szolgálatba állíthatók, vagy csak a széfben 
szunnyadnak? 
 
Azt mondja az Úr: a gyertyát ne az ágy alá, vagy a véka alá 
tedd, mert ott nem tudja elvégezni feladatát. 
 

3. Kicsoda üdvözülhet tehát? 
 
A kérdés rossz ebben az összefüggésben. Az üdvözülhet, aki 
elfogadja a megszerzett üdvösséget. Csakhogy a megszerzett  
 
A megszerzett üdvösségnek következményei vannak itt a földön. 
A következmény az üdvösség bírásának az életformája. 
 
A főember, vagy gazdag ifjú kérdése rossz. Rossz, mert azt 
kérdezi, mit cselekedjem, hogy elnyerjem. Az elnyeréshez nem 
cselekedet kell, hanem elfogadás, és ennek az elfogadásnak a 
hatására fogsz cselekedni. 
 
Kicsoda üdvözülhet? Mindenki. Mindenki, aki nem cselekszik, 
hanem elfogad. És ez a mindenki, aki elfogadta az üdvösséget, 
cselekedni fog, immár nem az üdvösség elnyeréséért, hanem az 
üdvösség késztetéseként. 
 
Az emberiség mindenkori agresszív emberei, hatalmasságai, 
akiknek mindig nagy száj adatik, a rágalmazás szája általában nem 
becsülnek sem embert sem Istent. Általában istentagadók és 
általában a legszebb szociális programot hirdetik meg, de mint a 
bibliai Júdásról írja János evangélista, nem azért szólalt föl a drága 
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kenet pocsékolását emlegetve Jézus megkenetésekor, mert nagyon 
szerette a szegényeket. Ellenkezőleg – írja János – nála volt a 
tanítványok erszénye és gyakran elcsent belőle. 
 
A francia forradalommal uralomra került agresszívek azóta is nem 
a maguk vagyonát adják el, hanem másét veszik el az igazságos 
elosztás ürügyén. 
 
Ugyanakkor számtalan kisemmizett előkelő ember mutatta meg, 
hogy nemes maradt vagyon nélkül is. A lágerekben, a 
munkatáborokban ezer és ezer bizonyíték van rá, hogy 
viselkedésük maradt a nemességükhöz méltó. Mert nem a 
vagyontól függ a nemesség és az üdvösség, hanem fordítva! Az 

üdvösségtudattól függ a vagyonhoz, a hatalomhoz való viszony. 
 
Szjadrisztij, a mikróművész mondta el, hogy ezeknek a 
miniatúráknak összeállításához le kellett lassítania a szívverését 
40-re, hogy két dobbanás között végezhesse a precíz munkát. 
 
A Megváltó Isten szíve megállt a kereszten, hogy az ő hatalmához 
képest mikró világnak számító véges életünket megigazítsa. 
 
Annál az Istennél, aki - mint a múltkor hallottuk – szoroskapun át 
érkezett a világba és megalázta magát, minden lehetséges. 
Lehetséges átmenni a Tűfokán! 
 
Volt Jeruzsálemnek egy igen szűk kapuja. Ha valaki málhásan 
ment tevéjével, nem fért át rajta. Le kellett venni a málhát és a teve 
szinte térdelve bújt át rajta. 
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Üdvösségünk megszerzéséért az Isten megüresítette magát. Földi 
működésénél nem élt Isten-i hatalmával. 
 
Vért verejtékezve térdelt a Gecsemáné kertben. Mondott igent az 
Atya üdvözítő tervének és ment a keresztre és a pokoljárásra. 
Nagy öröme gyülekezetünknek, hogy összejött a nyolc és 
félmillió!  
Sokan megértették Olivér szavait, amikor azt mondta, nem 
másoktól kell kéregetnünk, hanem magunknak kell előteremtenünk 
a sajátunk kiadásaira. 
 
Akik összeadták a pénzt, valószínűleg nem azért tették, hogy jók 
legyenek Istennél, hogy üdvözüljenek. 
 
Kedves jókedvű adakozók! Tisztázzátok ezt magatokban és 
tudatosítsátok magatokkal, hogy az elnyert üdvösség tudata, ereje 
kényszerített adakozásra, még csak nem is a praktikus cél, hanem 
az örömteli ok. 
 
Neked okod volt az adakozásra és nem célod! 
És nem fogod azt mondani, amit Péter: Mindent elhagytam, sok 
adományt adtam, hanem így fogsz szólni. 
 
Úr Jézus! Köszönöm, hogy fölszabadítottál az adakozás örömére! 
Köszönöm, hogy működik gyülekezetünk tagjaiban az megkapott 
üdvösségnek a földi életünkre gyakorolt hatása! Ámen 


