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Gazdagrét                 2011.05.08. 

Prédikáció 

Javított változat 

 

Drága Testvérek! 

 

Csodálatos ajándékot kaptunk az égből aminek a neve Örömhír. Az Örömhír, 

amelyhez gondolkodás-átalakítás útján jut el az ember. Az örömhöz amit Jézus mindenkinek 

felkínál. Amikor felkínálja az örömöt, az öröm vállalását a gondolkodás-átalakítás útján, 

akkor kell, hogy az emberben megszülessen a válasz. Az a válasz amiből megszületik a hit. 

Amikor valaki találkozik Jézussal, és elindul a gondolkodás-átalakítás útján, ez olyan 

feladatot jelent a számára, amely az Ég segítsége nélkül meg nem valósítható. Amikor az 

ember azt mondja Jézusnak, - Uram! Én vállalom ezt a feladatot! Vállalom azt minden nap, 

hogy Veled és Érted indulok el megszentelni a jelent! Akkor mit tesz, mi történik? Az 

történik, hogy a fogadalom ereje felszáll az Égbe, és mint áldás hullik vissza rá. Égi békeként, 

égi örömként, benső erőként, bölcsességként. 

Istenbe vetett hit. Az ember, aki hitét az Istenbe veti. Ugyanis, az ember képes arra is, 

hogy a hitét nemcsak az Istenbe képes elvetni, hanem képes arra is, hogy a fogadalom 

szavával, a múlandóba vessen, amikor múlandó célokat vállal. És amikor valaki a múlandóba 

ültet, amiről tudjuk, hogy életet nem hordoz, legalább is Örök Életet nem hordoz, akkor 

milyen áldás hullik vissza rá? Akkor csak az álom mélyül tovább amiben alszik. Alszik az 

ember és azt álmodja, hogy amiben él itt és most, ez valóság. Pedig a valóság az teljesen más. 

Soha nem lehet valóság az, ami egyszer elmúlik.  

Jézus nem véletlenül mondja a tanítványainak hogy, higgyetek Bennem! Ugyanis az 

Isten nem tud hitet adni senkinek! Ezt már tudjuk kívülről. Ahhoz valamit az embernek előbb 

tennie kell, mert Élet, Örök Élet csak ott van ahol jelen van az Isten. Mit mondtak most itt az 

asszonyok az Evangéliumban? Hogy ÉL az ÉLET,- amit megölni nem lehet! Hogy lehet 

megölni azt, aki elmondhatta önmagáról, hogy Élete van Önmagában? És csodálatos ez az 

Élet. 

 

Amikor valaki sétál egy erdőben, hallja az erdei patak csobogásának hangját. Ahogy 

közeledik a patak felé látja a vízen játszó fényeket. Látja, amint a kövek között folyik a víz, 

ami életet hordoz azoknak a növényeknek amelyeket el tud érni a vizével. És ez a három 

dolog egy. A patak. 

Az Istenben az Élet egy olyan csodálatos valóság, amely nincsen öröm nélkül. Az 

öröm és az Élet elválaszthatatlan. Egy olyan öröme a létnek, amelyben szinte a szív izzó 

szeretettel lobog. Lobog, mert örül annak aki van! Örül annak ami van! A csodálatos 

valóságban örül annak, hogy a másik is van, hiszen a lét, az élet olyan csodálatos dolog, amit 

igazából akkor ért meg az ember, amikor meglátja mennyivel több, mint a nemlét. És olyan 

örömteli ez az Élet. Annyira izzó az a szeretet, amelyben Élnek az égi lények. Istenre 

figyelve, szeretve, szolgálva egymást. Amikor Jézust a szent képeken úgy ábrázolják, hogy 

lángol a szíve. Igazából ez fejezi ki, hogy az izzó szeretet a lángoló szeretet. Most mikor erről 

beszélek, hát képzeljétek el, hogy a Napnak a fénye ennek gyenge mása, és átjár mindent, 
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éltet. Csodálatos ajándék azok számára akik élnek, hogy szerethetnek. Mérhetetlenül 

gazdagító, emberhez méltó szeretni. 

Amikor Jézus János 17-ben imádkozik arról, hogy a mi örömünk beteljesedjen Benne 

és az Atyában, akkor erről a csodálatos dologról van szó. Az öröm az élet esszenciája. Ami 

ugye, mint ahogy eddig tanultuk az Istentől, hogy béke, boldogság, szeretet, derű, bölcsesség, 

erő, hatalom. Ez mind egy! Ő! Gyökerében minden Ő! Minden jóságnak a forrása. S mind 

annak a csodának a forrása, amit mi megtapasztalunk Benne. Itt a Földön a gondolkodás-

átalakítás útja a belső örömre hangolás útja. Az örömmé válás útja. 

Szeretni kell, és nem azért mert valaki azt mondja nekünk, hogy szeressetek. Hanem 

azért mert szeretni jó. Mert aki szeret az boldog. Aki boldog az tud örülni a másiknak, tud 

örülni annak, amikor a másik is örül. Hiszen a másik ember nélkül is szegényebb lenne ez a 

teremtett világ. Ezek a szavak most nem alkalmasak arra, hogy elhordozzák az a valóságot, 

amit odaát majd élni fogunk. Csupán darabokra tudom törni, de ez az izzó szeretet ami 

összeköt bennünket az Éggel, ez már kell, hogy már itt a Földön megszülje bennünk, azt az 

Égi békét, azt a szeretetfeladat vállalást, amely abban is megnyilvánul, hogy hitem magvát 

minden nap az Égbe vetem és szeretem az ellenségemet is. Ugye erről szól az a csodálatos 

tanítás, hogy szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek benneteket. Nincs személyválogatás, 

amikor Jézus arról beszél, - amikor jelet kérnek tőle -, és azt mondja, hogy romboljátok le a 

templomot és Én három nap alatt felépítem azt. Ugye nem tudják, hogy miről van szó. De mi 

mindannyian templomok vagyunk. Mindenki templom aki hordozza szívében a szentek 

szentjét. Az Istent. És az Isten aki nem személyválogató, szeret és befogad, befogad 

mindenkit. Tehát mi sem tehetünk másképp azokkal akik nem szeretnek bennünket. Minthogy 

törekszünk őket szeretni, Jézusunk tanítása szerint.  

 

Amikor vége van egy napnak és visszanézzük az esti imában, hogy mit tettünk akkor 

meg kell, hogy elégedjünk azzal, hogy Jézusom, ez így sikerült. Viszont a következő nap ami 

elindul akkor már, újból és újból hitből kell tudnom élni, és nem abból a hitből amiből tegnap 

éltem. Mert én már nem vagyok az ma, aki tegnap voltam. Amikor arra fordítom az időmet, és 

az erőmet, hogy a jelent megszenteljem, akkor elég mának a maga baja a mai napi feladatok 

végzése. A mai napi imádság, a mai napon lelkem Istenhez való emelése. És ebből, ez után a 

holnap is gondoskodik magáról. Mert ugye amit én ma elültetek, mert az holnap az akkori 

jelenben be fog teljesedni. Mert fontos az, hogy nyitottak és ráfigyelők legyünk Jézusra. 

Fontos az, hogy tanuljuk az Ő tanítását és szívünk szeretetének kibontását. Égi békeként élve 

hordozva az Ő örömét, hogy már itt a Földön a birtokunkban legyen az a jó, akit 

boldogságként fogunk tudni birtokolni egy örökkévalóságon át boldogító módon.  

Az ember fejlődőképes lény. Szükséges minden nap az, hogy amire képes, azt Érte 

vele és Általa és Vele megtegye. De csak annyit, amire képes. 

Kedves testvérek én mindenkinek kívánom azt, hogy izzó szeretet lobbanjon az ő 

szívében lángra, mint ahogy Jézusunk tanítja ezt Lukácsnál, hogy mit akarhatna mást, mint, 

hogy lobbanjon föl a szívekben az Isten és emberszeretet tüze! Örüljünk Jézusnak, örüljünk 

egymásnak. 

 

         Ámen 

Petróczi István 


