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PRÉDIKÁCIÓ 

 

„Ebben dicsőül meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és így lesztek nekem 

tanítványaim.” János15.8. 

 

Szeretett Testvéreim! 

 

Én így gondolom: 

 Jézus példabeszédeiben többször beszél arról a gyümölcsről, amit a jó, vagy a 

rossz fa terem. A gyümölcs termés erkölcsi tartalma szorosan függ attól, hogy az 

ember kinek a tanítványa. Jézusnak, vagy az ördög atyjának. Csak az az ember képes 

maradandó, eszményi szép gyümölcs termésére, aki Jézus tanítványává lesz. Nélküle 

ez nem lehetséges. Nem, mert akinek nincsen kapcsolta Jézussal, az nem ismeri ŐT. 

Ebből fakadóan nem ismeri azt az erkölcsi értéket sem, amit Jézus nevez eszményi 

szépnek. Én úgy gondolom, az Eszményien Szép egy olyan erkölcsi érték, ami nem 

mérhető máshoz, csak önmagához. Egyetlen Eszményi Szépség - Érték VAN, ez 

pedig az Isten, Aki az Önzetlen Gondviselő SZERETET Forrása. A gyümölcs, pedig 

következménye egy magatartásnak. Az ember csak önmagát képes építeni, vagy 

rombolni. Építeni, ha Jézusra figyel, rombolni, ha másra figyel. Ha kapcsolatban 

vagyok Jézussal, akkor ennek a kapcsolatnak természetes következménye az öröm, a 

bensőbéke, a boldogság.  

 Mindenki, aki az IGE tanítványává lesz, képességei szerint képes kamatoztatni az 

Istentől kapott tálentumait a világ pénzváltó asztalán, a gondviselő és önzetlen 

szolgáló szeretet hordozásában, tanulásában, megélésében, tanításában. Mint tudjuk, 

ez a szeretet a Földön nem élvezet, hanem áldozat. Feladatvállalással jár együtt. 

Hasonlóan a jó gyümölcsöt termő fához, ami már magjában hordozza a jó 

gyümölcsöt. Egy ideig csak növekszik. Erősödik a törzse, és az ágai. Lombothoz, 

majd virágba borul. A virágzást követi a termés táplálása érlelése. Ahogy érik a rajta 

lévő jó gyümölcs, egyben növekszik is. Súlya alatt lehajlanak az ágak. A beérett jó 

gyümölcsöt pedig örömmel szedi le a gazda. A fa „időt és energiát” fektet be annak 

érdekében, hogy ha eljön az ideje, megjelenjen rajta a jó gyümölcs. Ezért növekszik, 

erősödik és felkészül. Jézus tanítványainak is lelkileg fejlődnie, a Belé vetett hitben 

erősödnie, a Szeretet tananyagból felkészültnek kell lennie.  

 Mint tudjuk, az emberszellemnek nincsen élete önmagában. Úgy létezik, hogy az 

Isten soha meg nem szűnően szereti és élteti őt. Úgy tanultuk, hogy létbe szeretette az 

emberszellemet. Nem csak azért szerette őt létbe a Mennyei Atya Jézusban, hogy 

csak létezzen, hanem sokkal, de sokkal csodálatosabb okból. Azért, hogy eszményi 
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szépen szeressen. Hogyan szerethet az ember eszményi szépen? Hát úgy, hogy 

elkezdi Jézustól tanulni, mit jelent szeretni. Mit jelent önzetlenül szeretni? Tanulni 

Tőle, soha véget nem érően, Égben és a Földön, a Földön és az Égben. A tanítvány 

számára ekkor már nincs jelentősége az időnek, csak az örökkévalóság létezik, mert a 

Mennyei Atya édes gyermekének éli meg magát, és mindent ami vele történik, az 

örökkévalóság mérlegén keresztül szemlél. 

 Most a feladatunk az, hogy a Földön képességünk szerint tanuljunk és szeressünk 

Jézus tanításából táplálkozva. Aztán ha eljön az ideje, elhagyjuk ezt a világot, és az 

eszményi szép színről-színre látás valóságában folytatódik a Jézust tanulás-szeretés 

és a szeretés-tanulás szavakban kifejezhetetlen csodája. Ahol véget nem érően éli 

meg a tanítvány, azt a tartalmat, amelyet már a Földre jövetele előtt és a Földön is 

hordozott, ami átitatta, átjárta, ami meghatározta, Akire - Amire szeretve van, az 

Örök Életet, az Örök Fényt: Az Eszményien Szép Önzetlenül Szolgáló Szeretetet. 

Nincsen annál nagyobb szeretet, mint aki életét adja a barátaiért! Tanítja a 

Mester. Éltet adni azokért, akik ismerni és szeretni akarják Jézust, és azokért, akik 

ismerik és szeretik Őt. Akik, számukra idegen hangot nem követnek. Csak Jézusra 

hallgatnak. Hallgatnak az Önzetlen Szeretet hívó szavára. A Mennyei Atya 

csodálatos terve, az önzetlen szeretet kimeríthetetlen valósága, ami mindig napra kész 

a tanítványai számára a képességei szerinti meg cselekvésre az Égben és a Földön 

egyaránt. Önzetlen szolgálat, ami az Egyetlen SZABADSÁG! Örök szolgálat a 

szeretet szabadságában, a szabadság szeretetében. A földi életben pedig, a jelen 

megszentelésében, napról napra kibontakozó szolgálat. 

Az önzetlen szeretet nem várja el, hogy viszont szeressék. Nem fogalmaz meg 

elvárásokat, feltételeket másokkal szemben a szeretetéért cserébe. Ezért szabad. 

Szeret, ezért Boldog. Aki önzetlenül akar szeretni, annak kell, hogy elég legyen az 

Jézus feléje áradó, belülről éltető, boldogsággal, benső békével tanítványt betöltő 

édes jelenléte. De ez nem jelenti azt, hogy aki így szeret, az ne örülne annak, ha a 

másik ember visszaszereti őt. És azt sem jelenti, hogy ha szeretetlenséggel találkozik, 

akkor is ne tudna szeretni. Van, amikor csak úgy tud szeretni, hogy hallgat. Ezt 

Jézusra figyelés nélkül nem lehet megtanulni. Bizony nem megy egy könnyen az az 

élet elvesztés, amire Jézus tanít bennünket, „a legyen meg az én emberi akaratom”-

ról való lemondásra, az Isten Országáért. A tanítványok számára ezért fontos a 

feladatban történő gondolkodás.  

Isten Országa kertjében, a maguk helyén, vannak olyan emberek is, akik még 

nem akarnak szóba állni a szeretető Istennel, és vannak olyanok is, akik még csak 

most állnak szóba azzal a valósággal, hogy csak szerető Isten létezik.  
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 Vannak, akik a szeretet koldusaivá tették, vagy teszik önmagukat. Akik már csak 

szeretni akarnak és az Égi Békében megnyugodni, Hazatalálni, Otthonra lelni. 

Vannak, akik már hordozzák, tanulják és törekednek megvalósítani a Jézustól kapott 

TANÍTÁST. Befogadják a JÓT, bennük új élet indul. Hasonlóan, mint a jó fák. 

Növekednek, erősödnek, virágot hoznak, gyümölcsöt érlelnek úgy, hogy önzetlen 

szolgáló szeretettel segítik egymást az Örök Értékben való gazdagodásban, a Jézusra 

figyelés csodavilágában. Éppen ezért egymásra utaltságuk gyökerei, nem a földi 

világban találhatóak. Egymástól különböznek, de Egyé teszi őket Jézus, az Örökké 

Dicső, az Örökké Fénylő, a Nem Nézhető, az Örök Hihetetlen, az Egyetlen Hihető! 

Az EGY-ben az sem okoz elválást, ha időnként nem azonos a Jézust látásuk. Az ég 

felé növő fák sem egyformák. Élnek fák a hegyekben, és a völgyekben. De sokaságuk 

ellenére egyformák nincsenek közöttük. A hegyen élő fák közül sem lát mindegyik 

messzire. Oda, ahol az esőt adó felhők születnek. Hát még azon túlra! A völgyben 

élők, meg csak a hegyig látnak, vagy még addig sem. Időnként szél támad, ami 

összeborzolja és csapdossa az ágak sokaságát, ami a fák közötti súrlódásokhoz, 

vitákhoz, nézeteltérésekhez is vezet. És ahogy elül a szél, angyalszárnyon a 

megbocsátás dala útra kél. Különbözőek, de a tettben a feladatban  a szolgálatban 

Egy-ek. Segíteni egymást az Ég felé, a Fény felé.  

 Az emberek között sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy erkölcsileg több, az a 

szolgáló szeretet, amivel mások élete a külső körülményeken keresztül, emberi 

gondolkodásmód szerint jobbá tehető, mint a Jézusra figyelés. Ha ez igaz lenne, 

akkor Jézus nem mondta volna a következőket Mártának. Márta sürgött forgott a 

felszolgálásban, és Jézust akarja felhasználni arra, hogy a testvére, Mária segítsen 

neki. Mária, Jézus lábánál ült és hallgatta. Jézus így felelt: Márta, Márta, sokat 

aggódsz (tépelődsz) és töröd magad, pedig kevésre van szükség, vagy csak egyre, és 

Mária a jó részt választotta, amit nem vesznek el tőle soha. Lukács 10.41-42. 

 

„Minden Tőlem benned visszhangzó szeretet alapja a másokra figyelésed. Ennek lesz 

természetszerűleg gyümölcse az a szolgáló szeretet, amely az Én művem abban, 

akiben állapotszerűvé vált a RÁM figyelő szeretet.” – Tanítja a HANG. 
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Igen, Drága Testvéreim! 

Ott ülni a Mester lábánál, és inni minden szavát. Aztán vállalni a Tőle 

hallottakat és Vele elindulni a megvalósítás útján.  

Ebben dicsőül meg a mi Mennyei Atyánk; Önzetlen Szeretetet, életet adni, Érte 

és Vele minden nap. Óráról órára, percről percre, a világ végezetéig és még azon túl 

is. Azt a szeretetet, aminek megnyilvánulásait nem lehet egymástól élesen 

elválasztani. Hasonlóan, mint ahogy a virág szirmai ölelik körül a bibét, úgy fakad 

mindez a sokszínűség Istenből, a Szeretetből. 

A Szeretet hordozza nem ártást, az irgalmat, a megbocsátást, a megértést, a 

segítést, a hithűséget, a bizalmat Jézusban, a nyitottságot Felé, a tanulékonyságot 

Tőle. Hortozza az egyszerűséget, a benső békét, a benső szabadságot, a lényeglátást, 

a nagyvonalúságot, az egyértelmű, határozott beszédet, öntudatos magatartást, az 

örömöt, és a jelen megszentelését, legyen az bevásárlás, mosás, főzés, kapálás, 

szerelés, stb...  

Ha elválasztom a szirmokat egymástól, akkor már nem virág a virág. Nincsen 

irgalom, megbocsátás, segítés, hűség, a jelen megszentelése… stb önzetlen szeretet 

nélkül, ami nem más, mint maga a FORRÁS, AKI az Önzetlen Gondviselő Szeretet a 

Világmindenségben, most és mindörökké. 

  

„A csend az én szavam. Alkossatok csendből TETTET!” 

 

ÁMEN 

 

Petróczi István 


