
 

 

 

 

 
 

 

 

 
(Jn 10,10)  

 

 A jó pásztor Jézus, ő a juhok ajtaja, csak rajta keresztül lehet Isten országába belépni. Gyönyörű 

igeszakasz. Magát a képet magunk előtt látjuk és átérezzük a pásztor munkájának a fontosságát. Az egyik 

tévécsatornán a mai modern pásztor és állattartó életet mutatják be, az etetéstől, egészen az értékesítésig. 

Vannak olyan szigetek, ahol nincsenek ragadozó állatok, ezért a juhok az ellés utáni időszaktól egészen a rossz 

idő beálltáig a szabadban élnek.  

 Az ellési időszak azonban az állomány növelésének egyik legfontosabb időszaka. Ilyenkor nem lehet az 

anyaállatokat magukra hagyni, éjjel-nappal felügyelni kell őket. Érdekesség, hogy a juh anyáknál is előfordul 

az anyai érzés hiánya. Ilyenkor az árva bárányokat a lámpa melege és a gazda szeretete tartja életben. Az egyik 

árva bárány olyan erőtlen volt, hogy a többiek nem engedték ennivalóhoz jutni. Ezért a gazda ölébe vette, egy 

nagy törölközőbe csavarta, cumiból megetette és bevitte a lakókocsiba, ahol ebben az időszakban férjével 

együtt felváltva alszanak. A barika gyengén és fáradtan, mozdulatlanul feküdt az ideiglenes pólyában, gazdája 

nem sok esélyt adott a másnap reggelhez. Éjszaka többször is megetették, és láss csodát, a barika reggel 

vidáman rúgta le magáról a pólyát, megmenekült. Miként menekült meg? A szeretet által! 

 Jézus a jó pásztor, aki számon tart bennünket, életünk nehéz és vidám időszakában egyaránt. Akkor is 

velünk van, amikor nem törődünk vele, amikor gondtalan 

az életünk. Nem imádkozunk és nem adunk hálát 

semmiért, mert úgy érezzük, hogy nekünk ez jár. Gyakran 

el is tévedünk, mert nem tudunk különbséget tenni a jó és 

a rossz között. Tolvajok nevezik magukat oltalmazó 

pásztornak, és csak akkor döbbenünk rá, hogy bajban 

vagyunk, amikor semmink nem maradt, egyedül 

meztelenségünk, törékeny életünk. 

 Jézus nem kéri számon tékozló életünket, nem 

mutat ránk újjal, nem „bezzegel”, csak előveszi 

szeretetének takaróját, és oltalmába vesz. Talán 

merészségnek tűnik az állításom, de természetesnek 

tartom, hogy a megerősödés után „lerúgjuk a takarót”, és 

továbbmegyünk életutunkon. Ez az ige arra biztat, és 

egyben figyelmeztet, hogy mi összetartozunk Vele, az Ő 

szeretete által. Ölelő keze mindig nyitva áll előttünk, 

bármikor odabújhatunk, hosszabb vagy rövidebb időre. Ő azonban nem magának szeretne megtartani, hanem 

magunkra találásunk, megerősödésünk után, szabadjára is enged, hogy teljesíthessük kötelességünket. Mi is 

lenne az? Nagyon egyszerű! Amit átéltél, oszd meg másokkal, hogy kisemmizett, lemeztelenített 

élethelyzetükben Jézusnál, a jó Pásztornál találhassanak oltalmat.  

Jakab Béla 
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Istent és az ő igéjét senki sem értheti helyesen, csak az, akinek a Szentlélek közvetlenül megadja. De senki nem 

kaphatja a Szentlélektől, csak megtapasztalás, keresés és megérzés útján. Az ilyen megtapasztalás a Szentlélek 

iskolája. Nélküle csak üres szó és fecsegés, amit tanítunk. 
Magnificat, 1521 (Luther válogatott művei 5 : 211.  

Ford.: Percze Sándor és Takács János) 

„Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, 

a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, 

és minden a te akaratodból lett és teremtetett.”  
(Jel 4,11) 

 

 
 

 Nagyon jólesik, amikor a munkámat megdicsérik. A főztömet gyakran. Annak látható és érezhető a 

sikere. Az igehirdetésemet is. Abban a reményben hallgatom a dicséretet, hogy nem csak hízelgés, s valóban 

tudtam adni. Azért van olyan, amikor várom a dicséretet, az elismerést, és nem kapom meg, vagy nem fedezem 

fel. 

 Itt élünk, a talpunk alatt a föld, az orrunkban az őszi illatok, az érő szőlő, az erjedő must szaga, a nyár 

utáni állapot, a természet ezer arca, s mindez oly csodálatos. Növények és állatok, őszi zápor, az égen a 

csillagok, és mindez oly csodálatos.  

 Ó, milyen kevés szó hangzik el, milyen kevés dicséret az alkotó, a Teremtő felé! 

S itt vagyunk, megannyi ember: a kicsi gyermek bizalmat árasztó tekintete és nyiladozó értelme elbűvöl, a 

nagyobbacska játékos kedve és kreativitása csodálatra indít. A felnőtt fiatalok értéket kereső nyitottsága és újra 

való fogékonysága, a felnőttek aktivitása és munkabíró képessége, az öregek hagyománya és tapasztalatokat 

összegezni tudó érettsége csodálatos.  

 S milyen kevés dicséret hangzik, milyen kevés tiszteletet adunk ezért a Teremtőnek! 

Azt mondják, hogy a szeretet egyik kifejezési módja az elismerés. Ezért jó hallgatni a tiszteletteljes szavakat és 

a dicséreteket. De vajon nem éppen azt sugározza az Isten felé való szótlanságunk, hogy a szeretet hiányzik 

belőlünk? 

 Vagy inkább fordítva van? Sokszor, többször kellene kifejeznünk az ámulatunkat és a csodálatunkat, és 

akkor a szeretetünk is növekedni fog!  

 Ha élvezzük a teremtettség adottságait, a tenger hullámait, a fák árnyát, a szél röpítését, a nap 

gyümölcsöt érlelő sugarát, akkor a leghalkabb sóhaj által is, amiben a Teremtő csodálata fogalmazódik meg, az 

Isten iránti szeretetünk és tiszteletünk kezd el növekedni, s lesz egyre hangosabb dicsőítő énekké: Méltó vagy, 

Urunk, hogy tied legyen a tiszteletünk és a szívünk is! 
(evengelikus.hu, Igeidő, Bencéné Szabó Márta) 

 



 
 

 

Október 1. – 10 óra D. Szebik Imre ny. püspök – Téma: Sola Scriptura. 

Dévai Bíró Mátyás Díj átadása. 

Október 8. – 10 óra   Dr. Fabiny Tamás püspök – Téma: Sola Fide. 

Gyülekezeti állandó kiállítás és arcképcsarnok megnyitása. 

Október 15. – 10 óra Ittzés János ny. püspök – Téma: Solus Christus. 

Október 22. – 10 óra Dr. László Virgil lelkész, egyetemi oktató – Téma: Sola Gratia. 

Október 29. – 10 óra Dr. Fabiny Tibor teológus, egyetemi tanár – Téma: Soli Deo Gloria. 

Október 29. – 17 óra Óbudai Protestáns Reformáció 500 – Vendégeink a református és metodista 
gyülekezet – Igét hirdet: Dr. Reuss András címzetes teológiai tanár. 

Október 31. – 10 óra Reformációi istentisztelet – Jakab Béla. 

 

 

 

    

     Hitoktatás – gyülekezeti: hétfő 17 óra. 

         iskolai: 13 iskolában 52 óra, órarendek szerint. 

     Bibliaóra –   szerdánként 10 órakor. 

 

  
 

 

hogy a Te nevedben együtt lehettünk, és igéd által hitünkben erősödhettünk. 

Te szólítottál meg minket az igehirdetésben. 

Te mutattad meg valóságos képünket az ige tükrében. 

Te tártad fel előttünk atyai szereteted gazdagságát. 

Kérünk, áldásod maradjon velünk életünk minden napján. 

Ámen. 
(Evangélikus liturgia – imádságok) 

 
 

 


