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ÉN VAGYOK AZ AJTÓ 
 

„Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál.” 

 János 10,9        Olvasmány: Zsoltárok 118 

 

Az elmúlt időkben egyre többet hallunk határkérdésekről, s most Jézus szavait vizsgálva egy olyan 

példázat mellett találjuk magunkat, amely érinti ezt a kérdéskört: az ember óvja mindazt, ami az övé. 

Legyen az a lakhelye, birtoka, nyája vagy éppen országa. Az igéből az tűnik elő, hogy így tesz a 

mennyei Atya is: az ő népét, mint nyájat körülveszi, fizikai korláttal is ellátja, hogy a külső ártó 

körülményektől megóvja.  

Ugyanakkor a kerítésen, vagy a falon minden esetben találhatunk ajtót is. Az ajtót, mely része a 

válaszfalnak, mégis az összeköttetést biztosítja a fal két oldala között. Lehet az ajtó zárt, egyben benne 

van a nyitás lehetősége.  

Jézus, amikor magát a juhok ajtajaként határozza meg, mindkét jellemvonásról említést tesz. Ő az 

ajtó, aki távolt tartja mindazt, ami kárt hozna, ami pusztítana. Mintha így mondaná: én népem, 

vizsgáld meg azokat, akik közéd érkeznek, s ha nem az én szavaimat, nem az én tetteimet látod 

bennük, ne engedd be őket. Többször figyelmeztetik az apostolok a gyülekezet tagjait. 

Ma is érvényes az ige figyelmeztetése! Jézus személyén kell megmérnünk mindazt a tanítást, 

gondolatot, ami megfogalmazódik manapság. Persze, ehhez ismernünk kell Jézust magát, hogy tudjuk 

őhozzá mérni mindezt, s egyben kell a különbségtétel lelki bölcsessége is: nem beengedni mindent. 

De ahogy az ajtó sem csak az elválasztást, hanem az összeköttetést is jelenti, mondhatjuk úgy Jézus 

személye nem csak védelem, hanem gyarapodás számunkra. A ki- és bejárás szabadságáról szól itt az 

ige. Bejárás: Isten jelenlétébe, közvetlen utunk van. A nagypénteken kettéhasadó kárpit erről a 

megnyílt bejáratról ad hírt. Közvetlenül léphetünk be Jézus által Isten jelenlétébe. 

És míg bárki más érkezik az ajtón: romlást, pusztulást hoz, addig a Jézus által nyitott ajtó életet és 

bőséget jelent a Isten népe számára. A biztonságot adó akolból kilépve gazdag legelő tárul fel a nyáj 

előtt. Jézus által szabadságunk van igazi felfrissülésre, megtöltekezésre. Egyre többen kínálnak 

manapság lelki feltöltekezést, de nem Jézusnál. Mi használjuk ki, hogy a legteljesebb bővölködést 

kínálja nekünk az Úr jelenléte! Éljünk az Istentől kapott lehetőséggel: a mi Urunk, Jézus – az ajtó – 

őriz, és tágas térre visz. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Alkalmak 

Jövő Vasárnap 10 órakor istentiszteletünk lesz. Jöjjünk és hívogassunk másokat is! 

Az azt követő héten, augusztus 20-án délelőtt 10 órakor Gyúrón, 11 órakor Tordason lesz 

megemlékezés, melyre hívogatunk mindenkit. A gyülekezet közösségében 23-án, vasárnapi 

istentisztelet keretében emlékezünk majd meg nemzeti ünnepünkről. 

Előre hirdetjük a konfirmandus találkozót, melyre idén is augusztus utolsó vasárnapján, újkenyér 

ünnepén (30-án) kerül sor. Szeretettel hívjuk az ***5-ben konfirmáltakat! 

2. Megérkezett a Presbiter és a Biblia és gyülekezet legújabb száma. 

3. Az idei gyülekezeti kirándulás szervezése a napokban kezdetét vette. Várhatóan október 17-18-a 

lesz az a hétvége, amikor közös kiránduláson a zempléni részekre látogatunk. További részleteket e 

hónap során szeretnénk majd közre adni. 

 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


