
1 
 

PRÉDIKÁCIÓ 

 

Szeretett Testvéreim! 

 

LEHET-E EGYETLEN MEGOLDÁS, A NÁZÁRETI JÉZUS KRISZTUS MINDEN 

EMBER SZÁMÁRA? 

 

LEHET-E Ő „ÉRDEKES”, ÉRDEMES A MEGISMERÉSRE? 

 

Számomra a válasz egyszerű: IGEN! De kezdjük az elejéről. 

 A Földön, a Názáreti Jézus Krisztusról szinte mindenki tud. A vannak, akik 

beszélnek Róla, és Róla is tanítanak. Úgy tanítanak Róla, hogy tanításukban olyan 

tartalom is megtalálható, ami nincs szinkronban Jézus tanításával. Az életükről, a 

tetteikről, viszont leolvasható az, hogy valójában nem is ismerik Jézust. Csak egyet 

említek; az önmagukat hivatalosaknak gondolók hatalom vágyát, az emberek feletti 

hatalomhoz való ragaszkodásukat. Jézus ilyet nem tanított. Ő arról a hatalomról 

tanított, ami az Örökélet, a Szeretet, a Szolgálat. 

A Názáreti Jézus Krisztust, az Isten Fiát, van, aki embernek tartja. Van, aki a 

prófétát látja benne, és van, aki a TANÍTÓT. Ahhoz, hogy a valóságos Jézus 

Krisztust megismerjük, vissza kell térni a négy evangéliumban leírtakhoz. Bátran 

lehet visszatérni ahhoz a tartalomhoz, amit az önmagát üdvözítőnek nevező egyház, 

saját magának sajátított ki. 

Mi már tudjuk, az evangéliumokban leírt tanítás nem az egyházhoz, mint 

intézményhez szól, és nem is az egyháziakon, mint közvetítőkön keresztül szól, 

hanem személy szerint, minden Jézus Krisztusra, tehát az örökéletre nyitott szívű 

emberhez. Azért csak a négy evangéliumot emelem ki, és nem a biblia többi részét, 

nem Pált, és nem az Ó és Újszövetségi írókat, mert ha nem rangsorolunk a bibliában, 

akkor úgy járunk, mint a mostani vallásos és ezoterikus világ. Egy kalap alá veszi 

Jézus Krisztus és a többi író tanítását. A lényeg pedig pont abban van, hogy nem lehet 

Jézus Krisztus tanítást egyenlővé tenni, más tanítással, emberi tanításokkal. Miért? A 

válasz egyszerű… De ezt később fogom megválaszolni. 

Találkoztam olyan emberrel is, aki azt mondta, hogy nem olvassa az 

evangéliumokat, mert azt nehéz olvasni. Igen, nehéznek látszik. Tanulni és 

gondolkodni kell a tartalmán. Megbeszélni olyanokkal a tanultakat, akik maguk is 

tanulják az Örömhír tanítását. Az iskolában sem a két szép szemért adják a diáknak a 

jó bizonyítványt. Idővel pedig, a kötelező órákon felül ott van a 0-dik óra, és a saját 

zsebből kifizetett különóra is. Ez nem nehéz? Vagy, a Föld más országában vállalni 

munkát, a biztosnak látszó több fizetésért? Ez sem nehéz? 
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Ha valaki kezébe veszi e Tanítást, (az evangéliumokat) akkor megtapasztal 

valamit abból a csoda világából, amelyet ugyan még nem ismer, de 

megmagyarázhatatlan keresés vágya van a szívében. Aki nyitott szívvel olvassa az 

Örömhírt, megtapasztal valamit a Csodából, Aki abban le van írva. Megérinti őt, az 

Égi Béke, AKIT a Názáreti Jézus Krisztusként ismer a földi világ. 

 

De, valójában kicsoda Ő? 

Mint a hogy a bevezetőmben leírtam, vannak, akik embernek, vannak, akik 

prófétának, vannak, akik az Isten Fiának, és Tanítónak tartják Őt. Ezen fogalmak 

megválaszolásához az evangéliumokban találunk megfelelő válaszokat, amelyeket 

Jézus válaszol meg. 

 

Ember volt-e Jézus Krisztus: Ember alatt értem Istennek azt a teremtményét, aki 

emberi sajátosságosságokkal rendelkezik. Értelem, érzelem, és akarat. Ismer jót és 

gonoszt. Aki születik és meghal. A kettő között pedig anyagban ágyazott szellemként 

él a Földön. Aki boldog akar lenni, és nem akar meghalni. Ha hívő, akkor Isten 

teremtményének tudja önmagát. (Akinek Isten utáni vágya van.) 

 

 Embernek látták Jézust is a korabeli honfitársai, akik Isten káromlásért akarják 

Őt megkövezni, azon kijelentése után, hogy „Én és az Atya egyek vagyunk”. 

János10.30. A vád ellene: „eszményi dologért (munkálkodásért) nem kövezünk meg 

téged, hanem a káromlásért, mivelhogy te ember létedre Istenné teszed magad.” János 

10.33 

Hogyan lehetne ember az, akiről Máté így ír?:  

 

„ott átváltozott előttük és az arca ragyogott mint a nap, a ruhája pedig fehér lett, mint 

a fény.” Máté 17.2 

 

Próféta volt-e Jézus? A próféta szó alapjelentése: hírnök, szóvivő, beszélő. A 

szövetség népében olyan ember volt, aki az Isten akaratát tolmácsolta. Jézus maga 

mondja: „Lukács16.16. A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, attól fogva az Isten 

Királyságát (jóhírként) hirdetik,…” Tehát itt valami egészen újról van szó. 

Pontosabban kifejezve; többről. Jézusban elérkezett, megjelent az Isten Valósága 

emberi alakban Földön.  

Máté12.28. de ha én Isten Szellemével űzöm (haj(í)tom) ki a démonokat, akkor elérkezett hozzátok 

az Isten királysága 
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Már nem a próféta tolmácsolja az Isten akaratát, hanem aki elmondja és bemutatja, 

látható és hallható, sőt, tapintható, az a Valóságos Isten. Bemerítő Jánossal a próféták 

ideje lejárt. Mert Jézustól kezdve, az Örömhírt, más nemzeteknek is hirdetik. 

 

Isten Fia volt-e Jézus? 

Melyik ember mondhatja el önmagáról azt, hogy „Isten mellől jöttem ki”? Nem, ezt 

nem mondhatja el önmagáról senki sem. Jézus elmondta. János16.27. Vagy melyik 

ember mondhatja el magáról, hogy élete van önmagában? Melyik ember képes arra 

az átváltozásra, amikor úgy ragyog, akár a Nap? Melyik ember mondhatja magáról 

azt, hogy mindent átadott nekem az Én Atyám…? Bizony, senki ember fia! Viszont 

Jézus elmondta, hogy Isten mellől jöttem ki. Elmondta, hogy Atya mindent átadott 

neki. Elmondta, hogy élete van Önmagában. Ami azt jelenti, hogy élete nem 

teremtett, hanem teremtetlen, tehát Teremtő Élet, Aki VAN! -Mert az Atya mindent 

odaadott Neki.- A Mindent, vagyis Önmagát, a TELJESSÉGET. Ez számunkra nem 

titok, csak szavakkal ki nem fejezhető, teremtmény számára soha föl nem fogható, be 

nem látható ÉLŐ Valóság. 

Sőt, Jézus elfogása előtt arról beszél, hogy senki sem veheti el az ő életét! Van 

hatalma letenni azt, és van hatalma újra felvenni azt. Ő az, akiről János így ír: 

János1.3. A Mindenség általa (Rajta keresztül) lett és nála nélkül (Tőle különválasztva) 

semmi sem lett, ami lett.  János1.4. Őbenne élet volt és az élet volt az emberek fénye. 

Aki mindezeket elmondhatja Önmagáról, az vajon ember-e, vagy Isten?  

Tehát nem mindegy, hogy valaki a fa alatt lesz megvilágosodottá, vagy 

elmondhatja Önmagáról, hogy Én vagyok a Világosság! A Világ Világossága! Más 

az ember, és más az „emberi alakban” megjelent Világosság lelkülete. Az emberi alak 

az mindig csak forma, amit a SZELLEM öltött magára. Legyen az Teremető, vagy 

teremtmény. 

 

TANÍTÓ volt-e Jézus?  

Azért jött, hogy hirdesse az ÖRÖMHÍRT! A templom épületében és a zsinagógákban 

tanított. Mindenkit ámulatba ejtett, és megdöbbentett a tanítása. Nem csak azért, mert 

új volt az Isten Országának a tartalma. Nem csak azért, mert nem úgy tanított, mint 

az írástudók. Hanem azért, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van. Más az, 

amikor egy írástudó hivatkozik törvényre, és más az, amikor Jézus ezt mondja: „Én 

pedig azt mondom nektek…” Igen, ezt maga az Isten mondja, és nincs közvetítő, 

nincs magyarázó, hogy hogyan is kell azt érteni. Az a csodálatos Jézusban, hogy ezt 

bennünk is, a mi bensőnkben is el tudja mondani. Részéről a kinyilatkoztatás, 

Önmaga közlése, soha nem szűnik meg. Nem, mert a néma isten, az maga a kárhozat! 

Tehát, azt tanította, amit az Atya mutatott neki, Akivel Ő, EGY! Őt ugyanis 

könnyebb követni, mint bármelyik szentet. A „szentember” egy rajtunk kívül létező 
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valóság. Jézus meg bennünk Élő Valóság, ha egyszer befogadtuk ŐT. Rá vagyunk 

teremtve, és nem a másik emberre. Mindenki elmondhatja, és jó hogy elmondja, 

milyennek látja az Istent, de az már nem a szeretet szava az emberben, ha valakire, 

valakikre rá van erőltetve egy olyan Istenkép, amit nem lehet igazolni Jézussal. Nem 

véletlenül kezdi Jézus nyilvános működését a gondolkodás átalakításra való 

felszólítással. 

 Ezzel meg is válaszoltam azt, hogy miért nem helyes Jézust, aki egyenlő a 

tanításával, emberi tanítók, próféták tanításával egyenlővé tenni. Természetesen 

minden embernek megvan az a választási lehetősége, és ezzel együtt a felellősége is, 

hogy kit választ tanítójául. Ugyanis, a szív bőségéből szól a száj…Ki, kivel vagy 

mivel van tele. Ez igazolja, vagy leleplezi a tanító tananyagát is. 

 

De tovább folytatva; 

Lehet-e érdekes a Jézusban megjelent Isten? 

 

 Igen! Nem úgy van az, hogy akkor hiszek Benne, ha csodát látok. Hanem úgy, 

hogy ha hiszek Jézusban, meglátom a csodát! Mert a csoda csak akkor jön, ha nem 

vagyok, ha te nem vagy… 

 Mint ahogy fentebb írtam, aki nyitott, tanulni vágyó szívvel fordul Jézus felé, azt 

megérinti az Égi Béke. Tehát, megtapasztal valamit abból, amit eddig soha nem élt 

meg. Ha megteszi a leendő tanítvány azt a gondolkodás átalakítást, amit Jézus kér a 

Hozzá jövőktől, akkor a tanulás mellett a megtapasztalás is megjelenik az életében. 

És nem akár milyen megtapasztalásról van szó! Hanem az Isten élményről, az Isten 

élményekről! Ezeket az ember, embernek nem képes adni. Az élményeken keresztül 

kapott megtapasztalások az elmúlásuk után erőforrásként maradnak jelen a tanítvány 

lelkében. Fontos, ezek az élmények erős érzelmi tartalmat is hordoznak, de a lényeg 

az egyensúlyon van, amibe bele tartozik a Tanítás megértése, befogadása, a 

gondolkodás és a magatartás átalakítása. Ebben nagy segítséget tud adni olyan jézusi 

közösség, ahol a leendő tanítvány értelmet és szívet megnyugtató választ kap a feltett 

kérdésre, kérdésekre. Tehát, rend a fejben, rend a szívben, és ennek következtében 

rend lesz az emberben. Minden erkölcsi tartalom, tanulás és megtapasztalás, a helyére 

kerül. Ahogy a tanítvány, egyre jobban megismeri Jézust, úgy hagyja el mindazt, ami 

önmagához méltatlan. Ha az Atyát megismeri, újra kis gyermek lesz, és ezeké az 

Isten Országa. 

  

 A Hang többször beszél arról, hogy szükség van az Isten élményekre. Mivel az 

Isten nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó, gondviselő, ezért 

mindenkinek olyan Isten élményt, élményeket ad, ami a számára szükséges. Van, aki 

azért kapja, hogy a benső szabadsága erősödjön, elősegítve a megkötözöttségeitől 
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való leválást. Van, aki megtapasztalja, hogy mennyire szereti Őt Jézus. Van, aki azt 

tapasztalja meg, hogy megbocsátott neki az Isten. Van, akiben a Hozzá való hűséget 

erősíti meg. Stb… Egy a lényeg a kapott ajándékokban: Az Isten élmények jobbá 

teszik a tanítványt. Ezek az élmények soha nem öncélúak. „Jobbá teszik a tanítványt” 

azt jelenti, hogy a mindenkori lelki fejlettségnek megfelelő, szeretetben történő 

feladat vállalására buzdítja, a csodálkozó megajándékozottat. 

 Más lelki élményt jelent, Jézus szavának, mondatának közösségi kibontása, 

elemzése, megértése, mint amikor valakit közvetlenül érint meg az Isten szeretete. 

Élményében más, de lényegében ugyanaz. Szeress! Ne légy hold, akire rávetődik 

mások szeretetének fénye! Légy izzó Nap, aki beragyogja az ő holdjait! 

Kik a te holdjaid? Hát, akik körülötted vannak a minden napi életben. Gyakorlatilag 

az a 10-15 ember, akiket közvetlenül tudsz Jézussal EGYként szeretni, életüket 

könnyebbé tenni. 

  

„Mert a csoda akkor jön, ha te nem vagy.” Tanítja az angyal. Igen, a CSODA: 

 

’Aki szeret Engem, szívét nem tartja távol Tőlem. Lakást veszek benne. Betöltöm őt, 

mint egy edényt, melyben üres a tér. Színültig töltöm Én magammal, túlcsorduló 

szeretettel, örök élettel. Belé helyezem Lelkem, a Lényegem – Izzó, Szerelmes 

Szeretetem. Mosolyra fakad szíved, derűre arcod, békém betölt, teljes lesz Örömöd. 

Imádkoztam érted, hogy az Egy, legyen Örömöd! Mi legyünk Egyek úgy, mint ahogy 

Én, és az Atya vagyunk Egy. 

 Igen, a csoda az, amikor te nem vagy. Szíved már nincs távol Tőlem, mert 

Bennem Otthonra leltél. Szíved odaadtad nekem, mondván: 

 

„Nálad jó helyen lesz Jézusom, én úgyis csak, még jobban eltékozolnám. Otthonra 

leltem Benned, ezért a szentek szentje, már nem üres hajlék, örökre betöltötte az Égi 

Ajándék!  A feladat vár! Fényt hordozni a sötétben, Békét a békétlenségben, Szeretet 

a szeretetlenségben, Istent az istentelenségben, EMBER-nek lenni az 

embertelenségben. Tovább adni a TANÍTÁST, azt hogy Jézus VAN, vagy, ahogy TE 

mondod: ÉN VAGYOK! Mert az Örökélet nem más, mint megismerni Benned az 

Atyát.”’ 

 

Az Isten Országa hasonló ahhoz az országhoz, amibe az utazó készül. Mielőtt 

utazását megkezdi, ismerkedik a cél ország törvényivel, szokásaival. Igyekszik 

felkészülni arra, ami ott reá várhat. Tanulja annak nyelvét, hogy amikor ott lesz, 

megértsék őt mások, és ő is megértsen másokat. Igen, az Isten Országának is van 

saját nyelve, amit csak az ért meg, aki abból az Országból való. Mert ezzel is úgy van 

az ember, hogy akinek ez idegen, az csak hallja, de nem érti meg. 
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Eddig úgy gondoltam, hogy talán a nyelveken való imáról van szó, de aztán 

megértettem, hogy Jézus tanítása az új nyelv. A gondolkodás átalakításon keresztül 

nem történik más, mint a SZERETET nyelvét tanuljuk, szóban és gyakorlatban. Jézus 

tanításában, az örökélet nyelvének megértésének is vannak fokozatai. 

 

Kezdetben így értettem meg a Jézusi szeretet tartalmát: nem ártás, megbocsátás, 

segítés.  

 

Majd, Égi Békét árasztó, hordozó, jószándék; Ráfigyelő szeretet.  

 

Eljutottam oda, hogy önmagam odaadása, a kapcsolat, a befogadás, az EGY-ség, Út, 

Igazság, Élet, Kegyelem, Világosság.  

 

Most pedig; a Valóság, aki minden lét FORRÁSA. A FÉNY. A TÉNY. 

 

És mindez csak az alap. A TÖBB, a MÉLYEBB, csak ezután jön.  

 

Tehát, LEHET-E ÉRDEKES, A JÉZUSBAN MEGJELENT ISTEN ORSZÁGA?  

 

Hát hogyne! 

 

 „IGEN! Ő, az Örök Megismerhetetlen, az Egyetlen Megismerhető. Színültig tölti 

szíved, csodás vigasszal, lelki sebet gyógyító égi viasszal. Szíved benne s Vele tele. 

Ahogy benne fejlődsz, szíved, mindig színültig tölti Ő. Mert Jézus a Mérték, a 

Mindig Tele, túlcsordul az Ő szeretete. Benne növekszik a kisgyermek, akié a 

Végtelen. Fejlődésének vége soha nem lesz, mert Jézus az OK, az Út, az Igazság, és 

az Élet, a FÉNY, az Egyetlen TÉNY, a Végtelen, az Örök Megismerhetetlen, az 

Egyetlen Megismerhető.” 

 

Testvéreim! 

LEGYÜNK EGYEK MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ! 

 

AMEN! 

   

    Petróczi István 


