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Prédikáció 

„inkább szeressétek ellenségeiteket” 

 

Szeretett Testvéreim! 

 

„EGY BIZTOS VAN, ÉS EZ AZ ÖRÖM. Mindenre van magyarázat. Az örömre 

nincs. Mi nem tudjuk megmondani, hogy miért örvendezünk, de ez a mi 

szolgálatunk. S amit kaptatok, örömforrás az örömteleneknek.” – tanítja az angyal.  

 

Aki Jézus tanítványa akar lenni, annak nem csak szeretni kell megtanulni, 

hanem örülni is. Ennek útja az Általa kért gondolkodás-átalakítás felvállalása. A 

gondolkodás-átalakítás nem csak arról szól, hogy megismerjem és megszeressem 

Jézust egyre jobban, és így az Ő erkölcsi értékrendjét a magamévá tegyem, hanem 

arról is szól, hogy a gondolkodás-átalakítás, egyre nagyobb benső örömre hangolja a 

tanítványt.  

Az előbb azt mondtam, hogy szeretni és örülni is meg kell tanulni a 

tanítványnak, de úgy gondolom, hogy ez valójában egy. Helyesen szeretni nem lehet 

öröm nélkül, és örülni sem lehet szeretet nélkül. Egyik sincs meg a másik nélkül. 

„Mind kettő”, Jézus boldogító jelenlétének következménye az égi gyermekben. Jézus 

nélkül nincs örömöt hordozó, helyes Isten és felebarátot is szerető önszeretet. 

 

János15.5. Én vagyok a szőlőtőke, ti a szőlővesszők. Aki énbennem marad és én 

őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mivelhogy nálam nélkül (tőlem elválasztva) nem 

tehettek (nem vagytok képesek tenni) semmit. 

 

Korábban azt tanultuk, hogy én azzal szeretem helyesen embertársamat, ha azt 

a jót akarom neki, amit az Isten is akar neki. De hogyan is akarhatom én, neki az 

Isten szeretete szerinti jót, ha nem tudom róla, hogy lelkileg mit örökölt? Milyen 

hatások érték eddigi életében, és azt sem tudom róla, hogy szabad akaratával hogyan 

dolgozott együtt a kapott kegyelemmel? Ezt a három kérdést még önmagammal 

kapcsolatban is csak hosszas gondolkodás után tudnám csak megválaszolni, a 

teljesség igénye nélkül, a mögöttem hagyok évek tapasztalata alapján. És akkor még 

nem beszéltem, az előttem álló időszakban beteljesedő Isten ismeret és a 

tapasztalatok önismeretre gyakorolt hatásáról. De önmagamat jobban látom ezen a 

területen Jézus fényében, mint a másik ember Isten és önszeretetét. Ezért én így 

alakítom át a korábban tanult mondatot: Azzal szeretem helyesen embertársamat, 

ha azt a jót akarom önmagamnak, ami az Isten szeretete szerint való. Ezzel a 

tartalommal, már tudok mit kezdeni.  
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Úgy gondolom, a helyes önszeretet nem más, mint a JÓ-nak a tudatos 

vállalása, elfogadása és befogadása. A JÓ alatt értem, azt az eszményien szép örök 

értéket, Aki-Ami nem mérhető máshoz, csak Önmagához. Ebben a JÓ-ban, mindenki 

Önmagára találhat úgy, hogy véget nem érő Örömmel átitatott fejlődésben képes, 

soha meg nem szűnően szeretni-szolgálni. 

 A helyes önszeretet mindig magában hordozza az önfegyelmet, és azt a 

felelősséget, amiben Isten előtt csak önmagamért felelek. Ez az, amit az Örömtelen 

világ nem tud befogadni. – Csak azt, hogy a felelős vagyok másik emberért, ami 

szerintem a felelősség áthárításból következik. Ettől már nincs mesze az a gondolat 

sem, hogy képes vagyok ártani a másiknak. – Hogyan is lehetnék felelős a másik 

emberért, a másik ember boldogságáért, ha csak magamról tudom elmondani azt, 

hogy lelkileg mit örököltem, milyen hatások értek, és hogyan dolgoztam eddig 

együtt, a kapott kegyelemmel? 

 Az Örömtelen világhoz hozzá tartozik az ellenség képpel párosuló, tudatos ártani 

akarás. Hasonlóan, mint az Öröm világában a testvéri és a kapcsolat, amit a Szeretet 

köt össze. Ha egyszer a helyes önszeretet azonos azzal a tartalommal, hogy az Isten 

szeretete szerinti jót vállalom önmagamra nézve, akkor, ha nem így teszek, nem 

szeretem magamat helyesen. Jézus, ezt a lelkületet a bűnnel azonosítja. Egy bűn van 

csak: elfordulni Tőle, nem hinni Benne.  

 Tudjuk, aki bűnt tesz rabszolgája a bűnnek. A tudatos ártani akarást, sokan és 

sokféle képpen kimagyarázzák itt a Földön, hivatkozva a szabad akaratra, (ami a 

Szabadító nélkül fából vaskarika) az önrendelkezésre, de egy dolog biztos. A bűnben 

élő ember nyugtalansága, és Örömtelensége. Valamint az is, hogy senki ember fia 

nem akarja azt a gonosz tettet magának, amit a másikkal megtesz, vagy megtenne. 

Gonosznak lenni akkor is romlottság, ha könnyű. Jónak lenni JÓ, akkor is, ha nehéz. 

Az Örömtelenek, problémájuk forrását nem önmagukban, hanem a másik 

emberben, a másik ember megváltoztatásában, átnevelésében, megsemmisítésében 

gondolják. Természetesen a saját, az Öröm hiányából fakadó sérült lelki értékrendjük 

alapján.  

 

„Ő megmondotta: „Szeresd ellenségedet!” 

 

- MINDEN ERŐ ELLENSÉGED, HA NEM SZERETED. 

NEM SZERETHETED, HA NEM ISMERED. 

EGGYÉ VÁLSZ VELE, NEM LESZ ELLENSÉGED.” 

 

A helyes önszeretet mindig együtt jár, a helyes önismerettel, amelynek 

nélkülözhetetlen alapja, a helyes Jézus ismeret. Ennek lesz gyümölcse az az 

önfegyelem, amelyben mindent szabad nekem, de nem minden használ.  
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Jézus megismerésének első lépése a gondolkodásmód Hozzá alakítása. Ami 

Vele nincs szinkronban, az nem használ senkinek addig, amíg meg nem tér Hozzá. 

 Régebben azt tanultuk, hogy a gondolkodás-átalakítás során rendet teszünk a 

fejünkben és ezt a rendet ültetjük át a szívünkbe. 

Tehát az ész mellé, a szív is kell, hogy társuljon. Ugyanis van egy pont a lelki 

fejlődésben, amikor a szív nélkül, páratlan mankó az ész, az értelem.  

 

 „Az értelem zihálva megáll, ahol a HIT elindul. Soha el nem éri. Nem nőhet az égig 

az értelem, mert e világból való.”  

 

 A szív pedig nem más, mint az Isten HIT szeme. Az Isten HIT, nem egy valláshoz 

való ragaszkodást jelent, hanem egy élő és alakuló erőt. A HIT, Isten ereje a 

tanítványban, ami mindig akkora, amennyit befogad belőle. Az embernek valójában a 

szíve szeretetét kell átalakítani. A szív bőségéből szól a száj, itt születnek meg a Jó és 

a romlott gondolatok. 

 

A tévedés fenntartása mellett mondom a következőket: Úgy gondolom, hogy itt 

a Földön, amit tanulásnak nevezünk Jézussal kapcsolatban az nem más, mint annak a 

korábban befogadott Igének a növekedése, amit magunkkal hoztuk a Földre.  

Ha jó a föld, akkor a mag nem pihen soká. 

 

„A(z eszményi) kitűnő földbe hullott pedig az, aki hall(gat)ja az Ige szavát és meg is 

érti, termést is hoz az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik meg 

harmincszorosat.” Máté13.23. 

 

„Úgy van az (ember) Isten Királyságá(val), mint mikor az ember magot vet a földbe. 

Akár alszik és akár felkel, éjjel és nappal, a mag kikel és szárba szökik, maga sem 

tudja, hogyan. Márk4.26-27. 

 

„…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. 

 

Testvéreim! 

Az Örömöt nem lehet tanulni. A Szeretetet nem lehet tanulni. Ha tanulható 

lenne az Isten Öröme és Szeretete, akkor azt a bölcsek és okosok régen kívülről 

fújnák. 
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Az Örömöt, a Szeretet, csak elfogadni, és befogadni lehet, mint az Isten 

ajándékát. Ha befogadom, akkor elindulok azon az Örök életbe szökellő Úton, 

aminek a gondolkodás-átalakítás az első lépése. Miért van szükség a gondolkodás-

átalakításra? Úgy gondolom, ahogy felnőtté lesz az ember, az Örömtelen világban 

élők között, ez hat rá. A gondolkodás-átalakítás nem más, mint kilépés az 

Örömtelenek értékrendjéből, és belépés Jézus értékrendjébe. Átalakulás és átalakítás. 

Benső Örömre hangolás. Önmagam benső világának átalakítása a meglátott és 

megismert JÓ-hoz, hogy mindazt, ami magjában már a lelkemben van, a külső világ 

eszközeinek felhasználásával ki tudjam bontani. A gondolkodás-átalakítás  „nyelvén” 

keresztül történik a megismerése és kibontása mindannak, amit magával hozott a 

tanítvány az Égből, és ami általa itt a Földön, a megismerés és megértés 

következtében Tetté válik. Ezzel a Tettel igazolja szándékának komolyságát, 

Jézushoz való hűségét, hogy ő Tanítvány. Gondolkodás-átalakítás nélkül nincs 

szeretet-öröm feladatot hordozó KAPCSOLAT Jézussal. Ebből fakadóan sem az égi 

és földi testévekkel sem. 

  

Úgy gondolom, a Jézussal való Örömteli Kapcsolatnak van egy olyan hatása a 

tanítványban, hogy minden vele – már mint a tanítvánnyal – szemben elkövetett 

szeretetlenség fájdalma feloldódik, megszűnik. Nem marad más, csak az Öröm. És, 

ezen az Örömön keresztül szemlél mindent. Átalakul benne az a fajta szeret igény is, 

ami az érzelemben élhető meg úgy, hogy ennek hiányától már nem függ a benső 

békéje. Nem függ tőle a benső mosolya, a kedvessége, az önszeretete. Tehát, nem az 

érzelmi szeretet hiánya határozza meg a vele szemben szeretetlenül viselkedő felé 

tanúsított magatartását. A tanítvány, a benne megtörténő Örömre hangoló 

átalakulásban azt éli meg, hogy Jézus képes mindent pótolni. Az ÖRÖM képes olyan 

megoldást, olyan látásmódot felkínálni, amelyben azt látja meg az égi gyermek, hogy 

inkább neki van szüksége arra, hogy szeresse azokat a családtagokat, embereket, 

akikkel kapcsolatban azt mondja Jézus, hogy ellensége lesz az embernek a saját háza 

népe.  

 

Testvérem! 

Nagy tisztesség, nagy kitüntetés a számunkra tanítványként hordozni a FÉNY-

t, az Örömtelen világ szellemi sötétségében.  

 Csak most, néhány napja értettem meg, hogy hogyan szerethetem azt a 

családtagomat, aki még nem jött Jézushoz, hogy általa Jóvá legyen. Jézus azt 

tanácsolja övéinek, hogy imádkozzanak azokért, „akik üldöznek titeket.” Így tettem 

én is, és láss csodát, az imáim után láttam a változást, a családtagommal való 

kapcsolatomban. Az imák után megváltozott a kettőnk közötti légkör, úgy hogy én is 
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változtam. Most már tudom, feladatom imádkozni érte. Eddig is imádkoztam érte, de 

nem tapasztaltam ezt a hatást. 

Ha „jó” szándékú ember az, akiért imádkozom, akkor az imám, hat rá. (De ezzel én 

még nem akarom őt megtéríteni. Ez nem része az imának, csupán a probléma 

megfogalmazása, és felajánlása Jézusnak. „Mert a legkisebb is méltó, a felajánlásra.”) 

Ha viszont nem jó szándékú, akkor az imám visszaszáll rám. Ha nem jó szándékú az, 

akiért imádkozom, akkor az ima után az idegeskedése, a tébolya nagyobb lesz. Akinél 

ezt tapasztalom, azért egy darabig nem imádkozom. 

 A „hogyan szerethetem” embertársamat kérdésre pontos választ, az imán kívül 

nem tudok adni. Nem vagyunk egyformák. Viszont, ha lelkemet Jézushoz emelem, a 

„hogyan szeressem”-re a választ képes vagyok átvenni. Az Isten csodálatos 

szeretetében a válasz mindig kész, amit az angyal TERV-nek nevez. Ezt kell nekünk 

személyesen átvenni és már nem lesz probléma a „hogyan szeressem ellenségem” 

kérdés megvalósítása. 

 

„Egyszer azt mondtad, hogy más a törvényem, mint sokaknak. Miről ismerem fel az 

azonos törvényűt? 

 

- HOGY MEGÉRTI SZAVADAT.  A TÖBBI NEM ÉRTI.  HIÁBA TANULT – 

MÉGSEM ÉRTI.  HIÁBA NEM TANULT – MÉGIS ÉRTI.” 

 

 „csodálkoztak hát a zsidók és (ezt) mond(ogat)ták: hogyan ismeri ez az Írásokat, 

mikor nem is tanulta?” János7.15. 

 

Jézust csak úgy lehet szeretni, ha önmagamként szeretem a másik embert! 

Tanítvány vagyok, és a felebarátom is az Ő műve! Fából vaskarika az, ha azt 

mondom, Szeretlek Jézusom, de embertársamra azt kívánom, hogy tűz szálljon le az 

égből és pusztítsa el őt! Az Ember Fia nem ezért jött, hogy az emberek lelkét 

elveszítse, hanem azért, hogy megmentse azt! 

Akiben Jézus otthonra lelt, annak számára már csak felebarát létezik, Mert a barátság 

fele, a másik ember felé, már benne él.  

 

Lehet beszélni a szeretetről, jótékony tettekről, mint ahogy az örömtelen világ 

teszi. De a mérték ez; szereted-e ellenségedet? Ez gondolkodás-átalakítás nélkül nem 

megy. Az élet minden területén, húz a száz kötél. Kösd mind az éghez, Jézus 

szeretetéhez! Itasd át Vele a lelked! Engedd Őt mind a százhoz, és meglátod, ami 

eddig súlyként rád nehezedett, angyal szárnyként emel majd fel. 

JÉZUSOM! 

KÉREM, LEGYEN BENNÜNK MINDEN SZERETETED SZERINT! 
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GONDOLKODÁSMÓDUNK ALAKULJON! LELKILEG ERŐSÖDJÖN AZ 

ERŐTLEN! GYÓGYULJON, AKI BETEG! TISZTULJON A SZÍV ÉS 

LOBBANJON BENNE IZZÓ SZERETET! 

MELEGÍTSE ÁT LÉNYÜNK, A TE ÖRÖMÖT ADÓ JELENLÉTED! 

 

ÚGY LEGYEN! 

Petróczi István 


