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Apostoli köszöntés:  

Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól, és az Ő Egyszülött Fiától az Úr Jézus Krisztustól 

Ámen! 

 

Kezdőének: 229. dicséret  

1 Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat, E földi útvesztőben te mutass jó utat; Szent nyomdokodba 

lépve, a menny felé megyünk, Ó halhatatlan Ige, vezérünk, Mesterünk. 3 Szentlelkedet töltsd ránk ki, mint 

hajnal harmatát, És adj fejünkre tőled nyert ékes koronát, Hogy áldozatra felgyúlt, megszentelt életünk 

Oltárodon elégjen, Királyunk, Mesterünk! 

 

Előima: Mennyei Atya! Köszönjük neked a megtartó kegyelmedet, hogy ma is, most is megőriztél minket. 

Köszönjük ezt az alkalmat. Habár nem lehetünk együtt egy fizikai térben, mégis van lehetőségünk közösen 

veled kezdeni a napot. Hálával szívünkben kérünk téged, tedd késszé szívünket a Te Szent Igéd 

meghallására, és befogadására. Alázattal kérünk, hogy bocsásd meg vétkeinket és légy velünk a 

mindennapok harcaiban, bátoríts és vezess minket. Nem a mi magunk voltáért, hanem a Te Szent Fiadért 

Jézus Krisztusért kérünk hallgass meg minket Ámen! 

 

Textus: János 10,11–15 

Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem 

tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és 

szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, 

én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy 

ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. 

 

Kedves Testvérek! 

Bár értjük, hogy Jézus itt magáról beszél, magát azonosítja a jó pásztorral, és tudjuk, valljuk, hogy ez így is 

van, azért előfordul, hogy magunkra is jó pásztorként tekintünk. Gyerekek és fiatalok testi-lelki fejlődéséről 

gondoskodunk, illetve keresztyén közösségekben végzünk szolgálatot (leendő) lelkipásztorokként.  

Valahol természetes önazonosítás ez: ismerjük nyájainkat, tudjuk minden bárány nevét, 

élettörténetét, szükségleteit, vágyait, bűneit. Ők is ismernek bennünket, sokuk felnéz ránk, lelki 

vezetőjének tart bennünket. Mi pedig vezetgetjük őket a hit, a növekedés, a fejlődés útján. Ott vagyunk 
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mellettük a nehézségek idején – például most, amikor egy világjárvány kergeti éppen szét kis vagy éppen 

nagy közösségeinket. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy ebben az időszakban is egyben tartsuk 

közösségeinket. Sokan közülünk a lezárások és a távmunka/távtanulás ellenére is sokat munkálkodik azon, 

hogyan lehetne megóvni a nyáj egységét és épségét. De nem csak most, hanem a pandémia előtti és utáni 

időkben is jelentős energiát fordítunk arra, hogy óvjuk a ránk bízottak egységét. Igyekszünk 

lelkiismeretesen szolgálni, minden tőlünk telhetőt megtenni a juhokért, a ránk bízott emberekért. 

Semmiképpen sem szeretnénk béressé válni, akit ugyan anyagi okokból érdekli a szolgálat, de az első 

szembejövő farkas metszőfogainak látványa, az első legyőzendő nehézség fenyegetése megfutamodásra 

készteti. Nem, mi életünket tettük erre a hivatásra: tanítónak, tanárnak, lelkipásztornak lenni egyszerre 

gyönyörű hivatás, és félelmetes kihívás.  

Ez a kihívás pedig – ahogy számtalanszor láthattuk és talán saját bőrünkön is megtapasztaltuk – 

lassan, szinte észrevétlenül szívja el energiáinkat, és egy világjárvánnyal megtoldva még közelebb tol a 

kiégés, a kilátástalanság, az erőtlenség, az elfáradás, a zsibbadtság közönyébe. Bár nemes feladat a ránk 

bízottakat vezetni, terelgetni, önérzetünknek és szolgálni vágyó szíveinknek ez visszaigazolás és 

örömforrás, mégis könnyen belefáradunk és belefásulunk.  

Mai igénk azonban ezekre az időkre is útmutatást ad: bár bizonyos értelemben tényleg pásztorok 

vagyunk, elhívásunk van egy-egy közösség életének vezetésére, mi magunk is elsősorban juhok vagyunk, 

akik a Jó Pásztorhoz tartoznak. Nem kell vég nélkül ébernek, kreatívnak, fegyelmezettnek, erősnek és 

határozottnak lennünk, mert bárányokként nekünk is szükségünk van a vezetésre és a vezetett szerepében 

való megpihenésre. Jézus, aki ismeri közösségeinket, és ismer minket is, a pásztorunk, a vezetőnk akar 

lenni. Terelgetni és óvni akar bennünket a nehéz időkben, most is, amikor oly sok minden nyomaszt és 

elcsüggeszt bennünket. Arra hív minket, hogy merjük letenni nála a terheinket és felelősségeinket, és 

hagyatkozzunk annak a vezetésére, akiről már megtapasztalhattuk: ismer minket minden jövőbe tekintő 

nehézségeinkkel és terheinkkel együtt.  

Adjuk át Jézusnak egy időre a vezetést, hogy megpihenjünk, arról nem is beszélve, hogy így a 

legjobb pásztortól leshetjük el a jó vezetés fortélyait. Mindeközben pedig nem csak feltöltődhetünk, de 

napról-napra jobban megismerhetjük azt, aki a legjobban ismer minket is. Ámen. 

 

Záróima: Felséges Atya! Te, aki mindenek tudója és látója vagy, pontosan tudod milyen világban élünk és 

milyen kihívásokkal, megpróbáltatásokkal kell szembenéznünk. Úr Jézus kérünk vezess minket 

ebben a világban. Te légy a mi jó pásztorunk. Vezess át minket a problémákon. Hadd tehessük le 

eléd terheinket. Szentlélek Isten kérünk gyújtsd fel az igét szívünkben és erősíts meg a hitben, 
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hogy el ne csüggedjünk semmiben. Felséges Isten légy áldott a Te Igédért. Nem magunkért, hanem 

az Úr Jézus Krisztusért kérünk hallgass meg minket 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a 

te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és 

bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy 

minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a 

dicsőség mindörökké. Ámen! 

 

Záróének: 462. dicséret  

 

1 Csak vezess Uram végig és fog kezem :/: míg boldogan a célhoz elérkezem, Mert nélküled az én erőm 

oly kevés, De hol te jársz előttem, nincs rettegés.  

2 Szent irgalmaddal szívemet födjed bé, :/: Tedd örömben és bánatban csöndessé, Hogy hadd 

pihenjen lábadnál gyermeked, Ki szemlehúnyva téged híven követ. 

3 Ha gyarlóságom meg nem is érzené, :/: A vak homályból te mutatsz ég felé; Csak vezess Uram 

végig és fogd kezem, Míg boldogan a célhoz elérkezem. 

 

Áldás: A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére 

által, a mi Urunkat Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő 

akaratát, azt munkálván ti bennetek, a mi kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség 

örökkön örökké. Ámen. 


