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PRÉDIKÁCIÓ 

2014. június 8. 

Kedves Testvérek! 

 

A nevem SZOLGÁLÓ. A SZOLGÁLAT ANGYALA VAGYOK. Szolgáló, vezetett 

és vezető is egyben. Tőle tanulom a szolgálatot, és hozom (neked,) nektek a 

FELADATOT. Nekem kitüntetés, hogy titeket Szolgállak! Szolgálom a tanítvány 

kisdedeket, a gyermekeket, az Örömhírgyermekeit. 

 

„Olyan csodálatos ragyogás az egész teremtés. Nincs rá szó…”  

 

Az ember él a Földön, utazik, szalad a felszínén. Kutatja, keresi léte értelmét a Föld 

mélyén, és az ég peremén. Bizakodik a felkelő nap láttán, hátha a ma jobb lesz, mint 

a tegnap. Várja az esőt, mi táplálja a Föld termését, hogy biztosítsa a megélhetését. 

Mulandóba veti hitét, s így keresi a szerencsét, melyről úgy gondolja, földi életét 

megoldja. De jaj, ha a ma hoz természeti katasztrófát, balesetet, elmúlást.  

 

Az ember boldog akar lenni. Boldog úgy, hogy akar többet birtokolni a folyamatosan 

változó földi világból. Többet, még azon az áron is, hogy embertársára úgy tekint, 

mint aki egy szerszám. Egy emberi erőforrás. Modern kor, modern rabszolgaság. Mi 

ebben a modern, mikor az eszme a régi? Régen, beszélő szerszám volt a neve, most 

hogyan nevezzem? Vagy attól modern, hogy a kocsit, ló helyett a gép ereje húzza? 

Modern, mert ipari robotok dolgoznak az emberek helyett? Netán attól, hogy 

számítógépek segítik a pusztítást? Vagy attól modern, hogy kütytük nélkül már nem 

is tud élni? 

 

Az ember boldog akar lenni, de az életet, önmagán kívül keresi. 

Csillagokat néz fürkésző tekintettel, hátha a titkot ott fedezi fel. Utazni kíván a 

kozmoszban. Élet után kutat, de a távolság oly nagy, számára nincs út, ami azt 

bejárja. A távolság, az idő. Kevés egy emberöltő. Még a legközelebbi csillag is 

fényévekre van. Elérhetetlen, oly távoli. Szemléli a csillagok fényét, gigantikus erők 

jelenlétét, ragyogó színben pompázó sugárzások sokszínűségét.  

Életet keres, Földhöz hasonló világokat. Kutatja eredetét, hogyan született a földi lét? 

Véletlen, vagy tudatos teremtés?  

 

A csodálatos ragyogást még nem látja. Ha ki tud lépni a minden napok taposó 

malmából, képes meglátni a zöldet, a földet, az eget, a kéket, a napfényt, a szépet, 

ami táncot lejt a vízesésen, csobogó patak felszínét, az állatvilág sokszínűségét, 

bárány felhők útját a szélben, ami a lenyugvó Napot kíséri el a messzeségben. 
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Esteledik. Majd az éj sötétjében csillagok, millió napok töltik be az eget, s küldenek 

üzenetet. Távoli világok fényei mind, melyek az idő miatt, most érkeznek meg. Az 

ember észre sem veszi, mikor egy távoli világ átalakul, megszűnik, de ezzel egyben 

új is születik. S mind ez történik a gömbön belül, melynek neve: Világegyetem. Mily 

nagy és mily kicsiny, elfér egy gömbben?! Teremtett világ, holdakkal, napokkal, 

minden napi gondokkal. Mindez része az Egésznek, része az ÉLETNEK.  

 

„Milyen csalóka ez a gömb belül az ő napjaival, holdjaival és végtelen terével, ami 

bizony véges!  Az ő évmilliárdjaival és évmilliárdjaival, melyek semmik egy 

örökkévaló pillanathoz mérve.” 

 

„Olyan csodálatos ragyogás az egész teremtés. Nincs rá szó…” 

 

Nincs rá szó. Szavakban el nem mondható csoda. Teremtő világ. Ezt ÉLNI kell! 

Fényszív dobban, s minden szerető szív, Vele egyszerre dobban s lobban nagyobb 

szeretetre, mert EGY. ÉLET! FÉNY! RAGYOGÁS! Éltető, tápláló mámor. 

Szolgálnak mind, kik tanítók és mesterek, mert ők gyermekek. Gyermekei az 

Atyának, kitől tanulják, mit jelent a SZOLGÁLAT. S ők adják tovább az égi 

tanulóknak, kik táplálják a földi kisdedeket. Árad az ÉLET FÉNYE mindazokra, akik 

hallgatnak az ATYA FIÁRA. A Neve Jézus. Még kimondani is szép. Ő a 

TANÍTÓMESTER. Minden szava SZELLEM ÉS ÉLET; SZOLGÁLJÁTOK 

EGYMÁST, AMINT ÉN TETTEM VELETEK, TI IS ÚGY TEGYÉTEK!  

Mindez másik része az Egésznek, az ÉLETNEK. 

 

Az ember boldog akar lenni, ha vallásos, Isten közelében élni. Hogy ezt biztosítsa 

magának, lakóhelyet épít az Istennek. Sátrat, templomot, székesegyházat. De az Isten 

nem ezekben lakik, hanem a szív mélyén. Ott pihen. Az ember létrehoz különböző 

rendeket, felekezeteket, már régen elfeledte, mit mondott a TANÍTÓMESTER, mikor 

lábat mosott tizenkettőnek. 

 

„… tudjátok mit tettem veletek? 

Ti így hívtok engem: Tanítómester és Úr, és (eszményi) szépen mondjátok, mert az 

vagyok. Ha tehát én, az Úr és a Tanítómester, megmostam a ti lábaitokat, ti is 

tartoztok egymásnak megmosni a lábait. Mert példát adtam nektek, hogy amint én 

tettem veletek, ti is úgy tegyétek. Ámen, Ámen mondom nektek, a rabszolga nem 

nagyobb uránál, sem a küldött (követ) nem nagyobb annál, aki küldte őt. 

Ha ezeket tudjátok, boldogok lesztek, ha megteszitek.” János13.12-17 
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Az ÚJ jön, és minden, ami régi, nem képes azt befogadni. Nem véletlen, hogy az 

ÉLETET, nem fogadhatja be, aki erkölcsileg még fejlődésképtelen. Gondolkodás – 

átalakítás, MEGISMERÉS, HIT, KAPCSOLAT. Csak ezután jöhet az ÚJ, ha 

állapotszerű a megismerés, ha élő a Jézusba HIT, és bizalmas a kapcsolat. Ha egy 

közösség tagjai nem képesek az állapotszerű nyitottságra, nem marad más számukra, 

mint a régi kenyér darabkáinak rágcsálása.  

 

Szeretett Testvéreim! 

Az Ő ajándékát hozom nektek! Az ÚJAT! Ha szívetek nyitott az Ég felé, 

megkönnyítitek feladatom. Ne kelljen az ÚJAT szívetekbe „belopnom!” 

Legyetek partnerek! Ezt kérem én tőletek! 

Kérdezitek mi az ÚJ? Egyéni erkölcsi fejlődés és közösségi átalakulás. 

SZOLGÁLAT, FELADAT! Mely tisztább, s a szívben lobog a szeretet nagyobb 

hőfokon.  

 

Szeretet láng a Földre ér, s szerető szívek mélyén gyújt lángokat. Az áldozat már nem 

feladat. Több. Feladat a szolgálat, s a szolgálat, feladat. Már nem kell az áldozat, mert 

van hatalmatok, hogy szolgáljatok. Van hatalmatok arra, hogy a szolgálat oltárán 

életetek letegyétek, és hatalmatok van arra, hogy az ÉLETET tegyétek, éljétek! Ez a 

hatalom az ODAADÁS, az AJÁNDÉKOZÁS, az ÖRÖKÉLET hatalma. Az Örökélet 

szeretet ismer, hiszen FORRÁSA az ÉLET. Aki szeretetben él, annak a szolgálat nem 

kegy, hanem ÖRÖM. Az ÉLET ÖRÖME, ÖRÖMTELI ÉLET. 

A Feladat könnyű és hasznos, mert az Ő „igája”.  

 

Valóban minden ragyog. Még a kő is Fényből van. Csak a földi szem nem látja, 

milyen szép az aurája. 

Minden az Ő teste, 

   csodáljuk ŐT, 

     Úgy legyen! 

 

 

 Petróczi István 


