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    PRÉDIKÁCIÓ.     
JÁNOS, 10:1-18. 

 

Jn. 10-1, Ámen, Ámen mondom nektek, aki nem az ajtón át megy be a juhok 

aklába, hanem máshonnét lép be, az tolvaj és rabló. 

10/9, ÉN vagyok az ajtó, 

10/11, ÉN vagyok az eszményi PÁSZTOR, az eszményi pásztor a lelkét adja 

oda a juhokért 

 

Kedves testvérek! 

 Valóban Jézus az eszményi, jó Pásztor! Ő az, aki eljött, hogy 

megkeresse, és visszavezesse az eltévedt, elveszett juhait az Isten királyságába, 

ha azok bégetnek, sírnak utána. Ennek ellenére előfordul, hogy a juhok, 

időnként a farkast válasszák.  

 Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a juhoknak vannak olyan feladataik, 

amiket nem akarnak felvállalni, mert felelősséggel jár. De a JÓ PÁSZTOR 

utána megy a juhoknak! 

 

 Nézzük meg, miről is van valójában szó? 

 Ki az, aki elveszhet, kit és mit lehet elveszíteni? Elveszhetünk, vagy 

éppen mi akarnánk elveszni? Furcsa helyzet! Bizony nem tévedés, mi magunk is 

el tudunk veszni. Jézus önálló döntési lehetőséggel ruházott fel bennünket. Így 

akarhatjuk azt, amit a Pásztor tart jónak, és akarhatjuk azt, amit mi látunk jónak! 

Az, hogy mi válik a javunkra, ma már nem kétséges!  

 Bizony mi magunk is elveszhetünk, mert tőlünk függ, hogy miképp 

döntünk. De azt is tudnunk kell, hogy van személyi felelősségünk!!! 

Bedőlhetünk a csábító csillogásnak, vagy éppen menekülhetünk. 

Itt a Földön, a megtévesztő az úr. Ismeri a hibáinkat, és igyekszik 

elbizonytalanítani minket. Képes eltakarni azt az ici-pici HITÜNKET is, amit a 

magunkénak gondolunk. A Föld, a pokolnak egy megjelenése, amit Jézus sem 

cáfol, amikor a negyven nap után a megtévesztő megkísérti. Az e-világ 

fejedelme bizonyosságot akar szerezni arról, hogy ki is az, akit a Jordánnál úgy 

mutatott be az Atya, hogy: ’Ez az én kedves (szeretett) Fiam’ Ki az, aki az ő 

hatalmát veszélyeztetni próbálja? 

  

 Itt, a földi létben, az Isten elsősorban létben tartó módon van jelen. Ezért 

ha nincs rálátásunk, akkor szinte a tudtunk nélkül van jelen. De, jelen van!! Ezt 

a jelenlétet a mi hitünk csak növelni tudja. 
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 Isten az, AKI esőt, NAPFÉNYT ad jóknak, gonoszaknak egyaránt. Tehát 

törődik velünk, bárhová tartozunk. De ha nem foglalkozunk Jézussal, akkor 

kizárjuk az életünkből, ez által boldogító módon az egyén életében nem tud 

jelen lenni! De létben-tartó módon jelen van mindenkor, mivel e-nélkül, 

visszaesnénk a nemlétbe. 

 Rajtunk, embereken áll, hogy mikor éljük meg Jézus boldogító 

jelenlétének a hiányát. Akkor majd érzi az ember, hogy valami nincs rendben az 

életében, de megmagyarázni, felderíteni a valódi okot, nem képes. Másban 

keresi a hibát. Mást okol, és mást tesz felelőssé a kudarcaiért. 

 Ez az a hiány, amit nem képes betölteni be egy új társkapcsolat, sem egy 

gyermek, és főleg nem egy kutya, vagy macska! Igen, mert az ember 

természetében levő önzés, nem engedi meglátni a HIÁNY valóságos okát. 

Valójában, amikor családtagjaink szeretetét hiányoljuk, akkor is az Isten 

szeretete után vágyunk! Nem látunk rá, hogy a lelkünk köré egy falat húztunk 

fel, és e-mögé bújunk attól, aki a megoldás lenne a számunkra.  

 Pedig Ő az egyetlen, aki képes megszüntetni, jelenlétével, szeretetével, 

tanításával a bennünk lévő ŰRT! Az, AKI Istenként született értünk a Földre! 

 Jézus az egyetlen, AKI képes minden hiányt, minden ŰRT betölteni! Ő, a 

valóságos Isten. Az, aki a kereszthalálával feltette a KORONÁT a tanítására. Az 

általa bemutatott VALÓSÁGRA! Arra, hogy NINCS HALÁL csak egyszerű 

ruhaváltás. Így maradt közöttünk az IGÉJE által, és egy FALAT 

KENYÉRKÉNT, a földi utunk, vándorlásunk társaként!  

Minden hiány, amit csak megélhet az ember, csak Általa fog betöltődni. Persze, 

csak akkor, ha szomjúságunk, éhségünk a szívünk mélyéről jön! Ugyanúgy, 

ahogy a szamarai asszonnyal történt, akitől Jákob kútjánál JÉZUS vizet kér. 

Pedig az igazi szomjas, az asszony volt! Neki volt szüksége a VÍZRE, az 

IGÉRE, amit Jézus neki, és a kivonult közösségnek adott! Ha odafigyelünk az 

életünkre, akkor megláthatjuk, hogy nekünk is hányszor adott, és ad Jézus ma is 

vizet az IGÉJÉVEL, hányszor oltja el a szomjunkat! Csak arra vár, hogy 

kérjünk! 

 Jézus a segítségünkre siet, és mindig azzal, amire a legnagyobb 

szükségünk van. Lehet ez egy újságcikk, vagy valakin keresztül megláttat 

valami nagyon fontosat ÖNMAGÁRÓL az Isten. Ekkor kezdünk el keresni. 

 Bár ma már, nagyon sok fórumon, nagyon sok publikáció van, de arra 

kevesen gondolnak, hogy Jézusról a négy evangélium a legjobb útmutató! De 

ahogy nap-mint nap mimagunk is megtapasztaljuk, kevés csak elolvasni. 

 Jézus szavait át kell rágni, át kell elmélkedni, mert minden szava többet 

takar, mint az, amit a mai ember, a rohanó életében fel tudna fogni belőle!  
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 A HANG tanításában Jézus kihangsúlyozza, hogy ÉN mindig ráérek, és 

mindig meghallgatlak. Nekem mindig van rád időm! De vajon, az olvasó tud e 

várni a válaszra? Mert az olvasottakon el kellene gondolkodnia. De amíg erre 

semmi sem készteti, addig arra indítják a körülmények, hogy lehetőleg mindent 

készen vegyen, tehát ne gondolkodjon. Ekkor jön a segítségünkre Jézus, a 

HANG 43-rom KÖTETÉVEL.  

 A HANG első kötete a PÁRBESZÉD IMÁRA tanít. A párbeszéd ima, a 

lelkiismeretünkön keresztül működő, Istenhez bekötött TELEFON!  

 Igen, mert a lelkiismeretünkön keresztül, bármikor kapcsolatba léphetünk 

Jézussal! 

 Ezt erősít meg Jézus a HANGBAN, amikor arra tanít, hogy: ÉN, Jézus 

szólok hozzád! Tudok válaszolni a kérdéseidre, ha van benned annyi alázat, 

hogy ezt elhiszed! Elhiszed azt, hogy az általad feltett kérdésre Én válaszolok. 

Akkor is, ha a megtévesztő ellene fog mondani, igyekszik elbizonytalanítani, az 

ellenkezőjéről meggyőzni. 

 Jézus mindenkor hűséges társunk tud lenni a földi utunkon. De ha hátat 

fordítunk JÉZUSNAK, elhanyagoljuk a Vele való élő kapcsolatunkat, akkor 

bizony képesek vagyunk ŐT elveszíteni. Ezért tanítja Jézus azt, hogy RÁM 

vigyázni kell, mert a bennünk lévő szeretet hiánya, maga JÉZUS hiánya! A 

boldogtalan élet FORRÁSA, az ISTEN HIÁNYA!  

 Ezért kéri Jézus azt, hogy ne rangsoroljunk. Ne soroljuk be Őt senki elé, 

mert Jézus, mindenki felett van jelen az életünkben. Bizony Ő fontosabb a 

gyermekeinknél, a családtagjainknál. Hallgassunk RÁ, hogy Ő mondja meg, 

kivel mit tegyünk. 

Igen, mert senki sem szereti jobban a szeretteinket, mint a mindent és mindenkit 

létbe teremtő Isten. Jézusra figyeljünk, Ő megmondja, hogy kinek, mire van 

szüksége. Közben a gyermekeinknek többnyire mindent megengedünk, és amit 

egyszer megtehetett, azt legközelebb már nem kérni, hanem követelni fogja. Mi 

magunk tesszük családtagjainkat a ZSARNOKAINKKÁ! Félre értve a szeretet 

szolgálatát szolgáljuk őket, és kiszolgálunk!  

 Nem beszélve arról, hogy úgy gondoljuk, hogy Jézus nélkül is 

boldogulunk. Úgy gondoljuk, hogy sikeresek vagyunk! De mi lesz a vége? 

Bizony számtalanul sok boldogtalan élet. Elhitetjük magunkkal, hogy JÉZUS 

nélkül is boldogok vagyunk. Ez az, ami rövidtávon még nem, de hosszútávon 

már kudarcba fullad. 

 Előbb-utóbb kiderül, hogy igaz a HANGBAN elhangzó mondata 

Jézusnak, hogy nélkülem semmit sem tehettek. Érted és veled mindent! Az is 

igaz, hogy nélkülünk Ő sem tehet semmit. A mi kérésünk, beleegyezésünk 

nélkül, nem fordíthat a javunkra semmit. Egymásra vagyunk utalva.  
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 Jézus a PÁSZTORUNK itt a Földön! Az ember a maga erejéből, csak a 

bódulatig képes eljutni. Számtalan megkötözöttség az, amivel próbálkozik, és a 

megtévesztő el tudja téríteni őket.  

  Bizony nehezen jut el a megnyugtató, boldogítani akaró 

JÉZUSHOZ! Igen, mert a megtévesztő látva az ember bizonytalanságát, 

igyekszik sokszorozni a zsákutcákat, torzítani a látását. Pedig az Isten akkor is 

velük volt, amikor erről nem akart tudni az ember. Takarva, rejtve, mint 

mustármagban a felnőni kész fa. Csak a szemük volt rossz, a látásuk zavaros! 

 

 Bizony nehéz Jézus felénk nyújtott kezét meglátni, a kelepcéből kijutni, a 

zárhoz a kulcsot megtalálni. Ezt csak Általa, csak Vele lehet. De VELE lehet! 

Vele minden lehetséges! Vele mindenre képesek vagyunk! A Nélküle eltöltött 

idő tévút! Azt az időt, amit Jézus nélkül élünk, azt a gonosz igyekszik a 

kárunkra felhasználni. Azokkal kapcsolatban, akik már megtértek, bizony 

tévedésben van, mert ők ezekből a tévutakból is képesek tanulni. Igen, mert az 

Isten ajándéka, a végtelen szeretetének a megnyilvánulása, hogy tapasztalatokat 

gyűjthetnek és a tévedéseikből is tanulhatnak! Valójában semmi sem volt 

hiábavaló.  

 Jézus a példabeszédében azt tanítja, hogy, mint a Földet szántó ember, aki 

rálelt, az eke után kiforduló kincsre, az Istenre RÁ kell találnunk! Ez, az-az 

IGAZI KINCS, aki kiemel minket a földi élet sötétségéből és világosságot gyújt 

a szívünkben, ha befogadjuk. Így találunk rá Jézusra, akit egykor elvesztettünk. 

Most már nagyobb gondot fordítunk rá, hogy el ne veszítsük, mert valóban nagy 

árat fizettünk, és bizony sok életet leéltünk, mire megtaláltuk. Pedig valójában 

Jézus talált meg minket. Eljött az elveszett bárányaiért, és segít nekik 

visszatalálni arra a legelőre, ahol már nincs többé félelem. Nincs, mert a szeretet 

nem ismer az áldozathozatalban gátakat. Nem mérlegeli annak nagyságát, mert 

nincs szeretet áldozatvállalás nélkül!  

Valójában Jézus VÁLLALTA ÉRTÜNK a LEGNAGYOBB ÁLDOZATOT! 

Bemutatta, hogy NINCS HALÁL, csak ruha, illetve, dimenzióváltás!  

 A tanításában, azóta is közöttünk él, JELEN VAN! Aki meghallja, és 

megérti az IGE szavát, annak általa, felkínálja az ÉLETET! Felkínálja azt, aki 

maga az Isten. 

 ’Aki ENGEM LÁT, LÁTJA az ATYÁT! ÉN és az Atya egy VAGYUNK. 

Azért SZERET Engem az Atya, mivel ÉN leteszem a lelkemet, hogy ismét 

FELVEGYEM azt! ÉN vagyok a FELTÁMADÁS, és az ÉLET!’ 

 Ez az-az IGE, a tanítás, AKI maga az ÉLŐ JÉZUS!  
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 E tanításon keresztül láthatunk arra, hogy minden ember az Isten 

teremtménye! Honnan származunk, Mit hagytunk egykor magunk mögött, és 

hová kell visszatérnünk! Kihez tartozunk, és mi a feladatunk.  

 De ha már Jézusra látunk, arra, hogy csak Benne tudunk értelmes életet 

élni, akkor már vigyázunk RÁ, és igyekszünk otthont teremteni számára a 

szívünkben. Jézus az Atyával együtt, örömmel jön ebbe az otthonba. Ha ezt 

megértettük, akkor mindezt próbáljuk tovább adni, hogy mások is 

gazdagodjanak általunk. 

 De ne a világért se akarjunk tanítani! Mi akarjunk tanulni, hogy képesek 

legyünk előbb-utóbb minden kérdésre választ adni. Ellenkező esetben, bizony 

térítéssel fognak vádolni. Ne akarjunk ajtóstól betörni a házba. Ehhez viszont, 

meg kell tanulnunk várakozni!  

 Jézus számtalan életünkön keresztül állt az ajtónk előtt és kopogtatott, 

várva hogy fülünk legyen a hallásra! Igen, mert csak ez által tudja megértetni 

velünk Jézus az Isten Országa titkait.  

 Úgy, ahogy a közösségben felvetve, a testvérek is elkezdtek gondolkodni 

a talentumon. Keresni, hogy valójában mit is jelent. Válaszul elkezdett 

növekedni a tudás fája. Bontogatni kezdte az ágait, és megnyíltak előttünk Jézus 

gondolatai. Hasonlóan, mint ahogy a tanítványoknak is elmondta Jézus a Mi 

Atyánkat, és felkínálta az Atya által ÖNMAGÁT. Azt, hogy lássátok meg, itt áll 

előttetek az ISTEN ORSZÁGA. De ezt csak nyitott szívvel, a szív szemével lehet 

meglátni! 

 Így kínálta fel Jézus imádságként a MI ATYÁNKAT, és minden egyes 

PÉLDABESZÉDÉN keresztül ÖNMAGÁT. Azt, hogy lássuk meg Benne az 

Atya akaratát, ismerjük fel benne a MEGSZABADÍTÓT! Így akar rávezetni 

minket Jézus a VALÓSÁGRA, az ÚTRA, és az ÉLETRE! 

 Jézus a talentumokról szóló példabeszédében is ÖNMAGÁT kínálja fel. 

Azt a legdrágább kincset, aki maga JÉZUS, a KRISZTUS! Valójában Ő az 

ISTEN ORSZÁGA, az ISTENT magában hordozó FIÚ, AKI önmaga a 

mennyek országa! Az, Akiben minden lélek megnyerheti az 

ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT, az elkövetkező korszakra.  

 Vajon mi lehetne az ember számára ennél drágább, és pótolhatatlanabb. 

Bizony a Jézust hallgató tömeg ezt nem nagyon értette, de a talentumot, 34 kg 

arany értékét biztosan megjegyezte. Megjegyezte, mert a pénz a gazdagság, a 

földi élet korlátlan lehetőségeként, a legegyszerűbb megoldásnak mutatja magát! 

Jézus, az ember ellenében, a pénznek soha nem tulajdonított jelentőséget. Az 

írástudók, főpapok küldötteinek a provokációjára is azt kéri, mutassanak neki 

egy dénárt (Lk.20;20,). 
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 Jézus minden lehetőséget felhasznált a TANÍTÁSRA, most is azt teszi! Ez 

a dénár egy munkás, egynapi bére volt. A kérdés az, hogy mire tanítja, mire 

figyelmezteti Jézus az ŐT hallgatókat, és a provokálni akaró írástudókat és 

farizeusokat. A TÖRVÉNYBEN megrögzülteket.  

 A Mózes által átadott tízparancsolat törvényében, rögtön az első így szól: 

NE LEGYENEK IDEGEN ISTENEID! Ezen a dénáron pedig, egyszerre két 

római isten is látható volt. Az egyik az isteni Cézár, másik az istenné avatott 

anya. Mivel mindez a Templom udvarán történik, a dénárt használók 

többszörösen is vétenek a törvény ellen. 

 Bizony a pénz akkor is, és most is elhomályosítja sokakban az igazi érték 

fényét, és valóságát. A Jézus által felkínált lehetőséget. A FÉNYT, a 

VILÁGOSSÁGOT, az ISTENBEN megélhető SZABADSÁGOT! Mert, ahol a 

LÉLEK, ott a SZABADSÁG. 

Sokan félre értik Jézus tanítását, a VELE való ÉLŐ kapcsolatot, a teljes élet 

értékét, és értelmét. Jézus a HANG tanításában mondja el, hogy nem 

különlegességet kér tőlünk. Értsük meg, hogy a mindennapi életünkben akar 

jelen lenni! A feladatainkat, a munkánkat akarja velünk együtt végezni. Nem 

többletről van szó, csak arról, amit Nélküle is el kell végeznünk! Az életünk, a 

munkánk részévé akar válni, a segítségünkre lenni. Akarja, hogy érezzük a 

boldogító jelenlétét, azt, hogy nem vagyunk egyedül! Van HŰSÉGES 

TÁRSUNK! 

 Rajtunk keresztül akar szeretni másokat. Ha a reggeli imánkban 

felajánljuk magunkat, akkor érezni fogjuk a jelenlétét, szeretetének erejét. Jézus 

soha nincs az erején kívül és mindenkor a segítségünkre tud, és akar lenni. Csak 

kérnünk kell, és aki kér, az kap! Ezt Jézus az egész ÉLETÉVEL, 

TANÍTÁSÁVAL IGAZOLTA! 

 A kényszert a SZERETET, JÉZUS nem ismeri! A szeretet, a jó akarat, 

emberibbé teszi a magunk, és mások életét is. Hallgassunk befelé Jézusra, a 

szerető TANÍTÓNKRA!  

 Tanulni jövünk a Földre, mert amit most elmulasztunk, azt csak egy újabb 

élet vállalásával lehet pótolni. A földi életben nincs pótvizsga, csak 

osztályismétlés. Viszont nyilván való, ha egy gyermek kénytelen osztályt 

ismételni, akkor nehezebb feladatokat fog kapni, mert bizonyítania kell. 

Tanuljunk Jézustól! Ha szükséges legyünk kemények, mint a gyémánt, de 

ugyanakkor, tudjunk megbocsátókká válni. Legyünk a környezetünk számára 

NAPFÉNY. Világítsunk mosolyunkkal, segítsünk szívünkből másoknak! 

                        LEGYÜNK  ÉGI BÉKE  a  FÖLDÖN! 

                        AMEN!    

Kerepeczi Ani.       2013. május 12. 


