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“Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti Uratok! Azt pedig jegyezzétek meg: 

ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakaszában jön el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, 

hogy házába betörjön. Azért legyetek készen ti is, mert abban az órában jön el az Emberfia, 

amelyikben nem is gondoljátok. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett 

háznépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor 

hazajön, ilyen munkában talál. Bizony mondom nektek, hogy minden vagyona fölött gondviselővé 

teszi.” Mt 24,42-47. 
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 “Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia: jobban szeretsz-é 

engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az 

én bárányaimat! Monda néki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Monda 

néki: Igen, Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki: Őrizd az én juhaimat! Monda néki 

harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is 

mondotta vala néki: Szeretsz-é engem? És monda néki: Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy én 

szeretlek téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én juhaimat!” Jn 21,15-17 

 

Az Úr három ikerpár unokával áldott meg bennünket. Valaki azt kérdezte, hogyan szereztem őket. 

Valami olyasmit válaszoltam, hogy nagykereskedésből szereztük be őket, mivel orvos vagyok. De 

azonnal jött az Úr Szelleme és megintett, és azt mondtam, hogy nem voltam őszinte. Nagy áldásnak 

tartom őket. Szégyelltem bevallani és most is szégyellem megvallani előttetek ezt a könnyelmű 

kijelentésemet. Testvérek, lehet, hogy olyat mondunk vagy teszünk, amiért később szégyelljük 

magunkat, talán gonoszságból, vagy talán félelemből, mint Péter, de azonnal jöhetünk és 

mondhatjuk, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Ki tudod igazítani azt a hibát, ha megvallod az igazat. És 

ez sokkal jobb, mint megszomorodva távozni. Ezt csak bevezetőként mondtam el, másról szeretnék 

ma beszélni.  

Péter azt mondta, te tudod, hogy szeretlek, Uram! És az Úr azt felelte neki: Legeltesd az én 

bárányaimat! Legeltesd az én juhaimat! Vigyázz az én juhaimra! Tápláld őket! Testvérek, az Úr azt 

kérdezi tőlünk: Szeretsz te engem? És ha nem tudsz azonnal felelni, ha nem ismered a valóságot 

ezzel kapcsolatosan, nem kell magadba fordulnod, hanem jobban meg kell ismerned Isten irántad 

való szeretetét. Mondhatod azt: Uram, én tudom, hogy megváltottál és tudom, hogy szeretnem 

kellene Téged. Uram, azt mondtad, hogy mi szeretünk, mert Te előbb szerettél minket. Mutasd meg 

újból a Te hatalmas szeretetedet. Engedd meg, hogy újból megtapasztaljam azt a hatalmas 

szeretetet. Uram, hogyan szerethetnélek, ha nem látom a te hatalmas szeretetedet irántam. Én el 

vagyok veszve, kemény a szívem és hálátlan vagyok. De nem akarok hálátlan lenni. Be akarok 

töltekezni a te szereteteddel és úgy akarlak szeretni, ahogy te szeretsz engem. Uram, van bennem 

valami, mert Te váltottál meg. És nem lehetne üdvösségem, ha egy bizonyos pillanatban nem láttam 

volna a Te hatalmas szeretetedet.  
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Ha pedig nincs üdvbizonyosságod, akkor meg kell látnod azt, Aki szereti a te lelkedet. Aki meghalt 

érted és hordozta a te bűnödet. Aki elvette a szégyenedet és a büntetésedet. A megoldás nem az, 

hogy rosszul érezd magad, bűnösnek érezd magad, hogy megszomorodva menjél el, hanem a 

megoldás az, hogy azt mondd: mutasd meg a te szeretetedet, Uram! Vonj magadhoz, hódítsd meg 

újra a szívemet. Ó, Uram, Te meghaltál értem, mutasd meg újból ezt a szeretetet. És egészen biztos, 

hogy Ő nem fog ellenállni ennek az őszinte imának. Ez a megoldása annak, ha kemény, meghidegült 

a szíved, vagy egyszerűen csak megfáradtál. De nem a te felelősséged, hogy kigondold, hogy 

megalkosd ezt a szeretetet. Hanem a te felelősséged, az, hogy megalázd magad, és azt mondd: 

Uram, szabadíts meg! Uram segíts! Uram, Te nem azért adtad az életedet az én bűneimért, hogy én 

elhidegült legyek és irányodba megkeményedett.  

Megfigyeltétek, hogy János apostol sosem beszél úgy magáról, hogy ő szereti az Úr Jézust? Hanem az 

evangéliumában úgy mutatja be magát, mint aki az a tanítvány, akit Jézus szeret. Értitek? Ezt meg 

kell látnunk. De ha megláttad ezt a szeretetet, a számodra egy olyan parancs lesz, ami könnyen 

betartható, és nem bonyolult, hanem egy nagyon egyszerű parancsolat: Vigyázz az én bárányaimra, 

legeltesd az én bárányaimat! Pásztorold az én juhaimat! Legeltesd az én juhaimat! És nem elegendő, 

hogy azt mondd, hogy nincs mit enni adnom nekik (mert ezt jelenti legeltetni), mert meg tudod 

áldani az Úr népéhez tartozókat. Meg tudod áldani a kicsinyeket. És ma láttam ezen kicsinyek 

áldását. Három kis gyermeket, akik közül kettő annyit ért az emberi szóból, mint én a román 

nyelvből, mert annyira kicsik. Nem is értik a beszédet, és nem is beszélnek. De láttam, ahogyan 

megáldották őket. Ők nem tudták mit jelent megáldva lenni, de ismerték az áldás következményeit 

és érezték a szeretetet. Volt szeretet, ragaszkodás, gyengédség. Volt eledel. És az is benne volt, hogy 

felvitték lefeküdni őket. És amikor nem akartak elaludni, visszahozták őket.  

Nem felelheted azt, hogy te nem tudod, hogyan kell áldani, nem válaszolhatod azt, hogy nem tudod, 

hogyan kell táplálni az Isten népéhez tartozókat. Mondok neked valamit: amikor látod azt a hatalmas 

szeretetet, amivel az Úr Jézus van irántad, akkor kell, hogy legyen benned egy válasz erre a 

szeretetre: az, hogy te is viszontszereted Őt. És ez a szeretet megoldásokat kell, hogy találjon a 

megnyilvánulásra. Az Úr Jézus hatalmas szeretete, ami elárasztja a szívedet, kifejeződésre kell, hogy 

jusson, úgy fizikailag, mint szellemileg.  

Tudjátok az Úr azt mondta, amikor a juhok és a kecskék szétválasztásáról beszélt, hogy ha megtetted 

eggyel az én kicsinyeim közül, akkor velem tetted meg.  Ha megteszed azt, amit megtehetsz, akkor 

azt mondod, hogy Uram szeretlek és meg szeretném találni a szeretet megnyilvánulásainak a módját 

a te néped iránt, a bárányaid és a juhaid iránt. Érdekes ez a szó: legeltesd. Ez még két helyen fordul 

elő a Bibliában. Az egyik hely a tékozló fiú példázatában, aki a disznókat legeltette, egy távoli 

országban, miután eltékozolta a vagyonát. A másik hely, a gadarai megszállott esete, akit láncokba 

vertek és egy légió démon volt benne, és amikor az Úr ki akarta űzni a démonokat, azok arra kérték, 

hogy engedje meg, hogy a disznókba menjenek. És akik (ugyanaz a szó van itt) legeltették a 

disznónyájat, bementek a városba és hírül vitték, mit tett Jézus. Ugyanazt a szót használja a 

Szentírás, amikor a juhok legeltetéséről beszél. Az Úr népéből valók nem disznók. De miután 

megtértünk, az átformálódásnak különféle szakaszaiban vagyunk. Néhányat az Úr népéből nehéz 

szeretni, mert idegesítőek, összeférhetetlenek, és nem szívesen tartózkodunk a közelükben. De ezek 

felé is szolgálhatunk az Úr kedvéért. Hála az Úrnak, hogy nem mindenki ilyen az Úr népéből. De azt 

elmondhatom, hogy az Úr mindenkiért meghalt, aki az Ő népe. Hogyha benned van az a nagy 

szeretet, amivel az Úr Jézus is szeret téged, akkor önmagadat tudod adni a szentekért. És azokért is, 
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akik nincsenek megtérve. Mert ők is olyan férfiak és nők, akikért meghalt az Úr Jézus. Ha nem teszed 

ezt az Úr Jézus iránti szeretetből, akkor nem tudod Őhozzá vinni őket, és nem tudod megajádékozni 

azzal a hatalmas ajándékkal, hogy ők is találkozhassanak Vele és szerethessék Őt.  

Ez egy dolog, de elmondom, hogy a ti testvéreitekkel, akikkel most együtt vagytok ezen a helyen, 

áldásul lehettek egymás számára. Lehet, hogy nem szoktátok áldani egymást, lehet, hogy csak azokat 

szoktátok áldani, akik nektek rokonszenvesek, akik közel állnak hozzátok. Lehet, hogy csak a ti 

családtagjaitokat szoktátok áldani. De ez most már nem számít. Amit ettől arrafele tennetek kell az, 

hogy azt mondjátok az Úrnak: Uram, a te kedvedért legeltetni fogom, táplálni fogom a te 

bárányaidat. Legeltetni fogom a te juhaidat, pásztorolni fogom a te juhaidat. És mit jelenthet ez a 

gyakorlatban? Kezdheted azzal, hogyha az Úr ezt mondja a te szívedben, hogy hívj meg valakit 

ebédre, akkor te a szó szoros értelmében megeteted őt. Egy másik lehetőség, hogy valaki 

gyermekére vigyázol, hogy arra az időre felmentsd az ő édesanyját; vagy jóságot nyilvánítasz ki egy 

szent iránt vagy talán csak annyi, hogy szóba állsz valakivel az összejövetel után; vagy imádkozol 

valakiért titkon. Kérheted az Urat, hogy helyezzen valakit a szívedre és utána imádkozzál, hogy az Úr 

adjon kegyelmet, hogy kitarthass az imádkozásban őérte. És imádkozhatsz, hogy az Úr mutassa meg, 

hogyan tudod kifejezésre juttatni a szeretetedet iránta.  

“Szeretsz engem?” Testvérek azt kérdezem: szeretitek az Urat? Legeltessétek az én juhaimat. Néha a 

legeltetés azt jelenti, hogy a vállaidra veszed, és úgy hordozod, hogy bekötözöd az ő sebeiket, hogy 

gyógyszert adsz nekik, amit ők nem akarnak bevenni, amikor betegek; helyreigazítod őket, korán 

felkelsz, és későn fekszel. Lehet, egyesek közületek évek óta teszitek ezt. Ó, Istennek türelmessége! 

Milyen nagyszerű az Ő türelme! Néha a legeltetés azt jeleni, hogy legyél példakép egy ifjúnak. Olyan 

nagy szükség van arra, hogy legyenek olyan emberek, akik példaképek a nyáj számára. Hogy 

érdekeljen valaki. És ne csak alkalomadtán, hanem valóságosan. Mi neveljük a gyermekeinket, 

tanítgatjuk, időt szánunk rájuk, rájuk költjük a mi életünket, és így felnövekednek. És visszatekintve 

azt gondoljuk: ezt nem kellett volna így tegyem, vagy többet kellett volna foglalkoznom azzal. 

Testvérek, vannak köztünk fiatalok, akiknek szükségük van a mi segítségünkre, szükségük van egy 

igaz barátra. Testvérnők, akik már idősebbek vagytok, arra lettetek elhívva, hogy tanítsátok a 

fiatalabbakat, hogyan szeressék az ő férjeiket és hogyan gondoskodjanak az ő gyermekeikről. 

Testvérnők, akinek nincsenek gyermekeitek, vannak olyan fiatalok, akinek szükségük van hívő 

nagynénire, aki áldhatja őket, aki megmutathatja az előre vezető utat.  

Az Úr csodálatos módon helyreállította Pétert és útmutatást adott, arra, hogy hogyan fejezze ki, 

hogyan nyilvánítsa ki a szeretetét az Úr iránt. Nem ismered eléggé az Úr szeretetét. Nem 

tapasztaltad meg eléggé az Ő hatalmas szeretetét olyan mértékben, hogy valóban ismerd Őt. A te 

szíved nem ég érte, úgy, mint egykor. A te szereteted nem az az üde, friss, első szeretet. Nem kell 

ebben az állapotban maradnod. Nem kell, hogy kemény maradj, nem kell, hogy a szíved egy öreg, 

fáradt szív legyen. Ő úgy fog feléd jönni, mint a tavaszi eső, ami megöntözi a földet. Közeledni fog 

hozzád, ahogy nem gondolod, és kézbe veszi a te elöregedett és megtört szívedet, és átformálja, 

hogy élhessen Neki. “Én közel vagyok a megtört szívűekhez”.  Nem kell ilyennek maradnod, de meg 

kell találnod a módját annak, hogy hogyan nyilatkozzál meg. Nem fizetned kell érte, hanem ezt kell 

mondanod: Uram, engedelmeskedni akarok! Jobban meg kell, hogy ismerjelek, és azt akarom, hogy 

az én szívem birtokba vehesse az egész örökséget, amit készítettél. Szeretni akarlak Téged, és 

szeretni akarom a te népedből valókat, úgy, ahogy te szereted őket, és ezt nem az ő kedvükért, 

hanem a Te kedvedért. Sok tennivalód van velem. Meg kell változtatnod az én szívemet, abból az 
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állapotból, ahogy most van arra, amilyennek lennie kellene. De Te vagy a mindenható Isten!  És 

megmutattad az irántam való szeretetedet, még amikor én a Te ellenséged voltam, egy bűnös 

ember, és azt ígérted, hogy tökéletesen üdvözíteni tudsz egészen a végig. És azt mondtad, hogy a Te 

célod az, hogy én növekedhessem a Krisztus teljességére. Uram, lesz egy menyegző, és Te meghívtál 

erre a menyegzői lakomára, arra hívtál, az én testvéreimmel együtt, hogy felöltsem magamra azokat 

a fehér ruhákat, amik a szentek igazságos cselekedetei. És arra hívtál, hogy készülődjek. Hogy 

készüljek arra az örömteljes lakomára.  

Testvérek, ne álljon semmi annak az útjába, hogy mi birtokba vehessük a mi örökségünket, most. Ez 

könnyű és szórakoztató lesz? Egyáltalán nem. Feltételezi az Ő szenvedéseiben való részesedést? 

Minden bizonnyal! De azt mondom nektek, hogy az örökkévalóságban az Ő szenvedéseiben való 

részesedés veletek marad, és egy olyan bensőséges megismerést ad Felőle, amihez semmilyen más 

módon nem juthattatok volna hozzá. Most nem szeretnék kitérni ezekre, de olvassátok el a 

Jelenések Könyve 1. 2. 3. fejezeteit, és vegyétek számba azokat az ígéreteket, amik nyomán a ti 

neveitek fehér kövecskére lesznek írva, és senki más nem ismeri majd, csak az, aki kapja: “és felírom 

őreá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, a mely az égből 

száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.” Jel 3,12b. 

Nem értem mindezeket a dolgokat, de akarom, hogy nekem is részem legyen ezekben a dolgokban. 

Testvérek, éhezzük és szomjúhozzuk az igazságot, hogy kedvesek legyünk Előtte, Aki a mi 

Megváltónk és Urunk. Ne engedjük, hogy elmúljék ez a nap anélkül, hogy kérnénk ezt a dolgot Tőle. 

És így imádkozzunk holnap is, hogy legyen a holnap egy új nap, ne megint egy régi nap. Egy életteli 

nap. Egy közösséggel teli nap az Úr Jézussal és az övéivel.  

Urunk, kérünk, add meg nekünk, amiket kérünk Tőled az Úr Jézus nevében, hogy Te megdicsőülhess 

bennünk és általunk. Ámen. 

 


