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A JÓ PÁSZTOR 
 

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokét.” János 10,11  Olvasmány: Zsoltárok 23 
 

Szeretettel köszönjük az új tanév kezdetén mindazokat, akik most kezdik a tanulást, és természetesen azokat 

is, akik folytatják. Éppúgy az iskolakezdő diákokat, szüleiket, mint a gyülekezet minden igehallgató tagját, 

hiszen istentiszteleteink a tanulás alkalmai, idén az Úr Jézus jobb megismerésében haladunk közösen a 

Szentírás adta tananyagban, gyermekek és felnőttek. 

Ma egy újabb oldaláról ismerjük meg az előttünk bemutatkozó Jézust. Érdemes olvasgatni, részletesebben 

tanulmányozni János 10. fejezetét, melyből ez az ige egy kiemelt vers. E mai magyarázat a környező igékből 

táplálkozik. 

A pásztor meghatározása a béres személyével áll feszültségben. Mi a különbség? A tulajdonviszony. A bérest 

megfizetik, ezért van a nyáj mellett, míg a pásztor saját tulajdona a nyáj, s mint sajátjára, sokkal jobban vigyáz. 

Egészen élete árán is megvédi övéit. Az övé vagyok? Ezt káténkban meg is fogalmazzuk, így már könnyebben 

érthető, hogy mindent megtesz értem. 

Így tanév kezdetén mire számíthatunk a Pásztortól? Védelmet kapunk tőle. A béres után a ’farkast’ említi 

meg az Úr. A bárány természetes ellenségét, aki ha nincs ott a pásztor, elragadja, szétszéleszti a nyájat. A 

farkast, a kártevőt, a gonoszt. Mi a te farkasod, amitől félsz, amitől szeretnéd óvni magadat, szeretteidet? 

Bizonyára vannak ilyenek. A pásztor, akié vagy, aki önmagát adja érted, kész védelmet adni a gonosz támadása 

közben. 

A pásztor másik fontos jellemzője, hogy a gyarapodás helyére vezet. Ez is az elemi szükségletek egyike: a 

gyarapodás, növekedés… a jó legelő. De milyen jó, hogy nem csak egyszerű báránykák vagyunk. Szükségünk 

van növekedésre tudásban, és lelki fejlődésre ugyanúgy. Ne vonjuk meg magunktól azt a táplálékot, amit Jézus 

lelkünk táplálására akar nekünk adni! 

Egy érdekesség a végére: a pásztor a juhokat mindig együtt említi, közösségben. Isten így tekint az ő népére, 

mint közösségre, ezért adja életünkben is a közösségek lehetőségét. Így hívja az őhozzá tartozókat is közösségre 

a gyülekezeti alkalmakon, hittanórákon keresztül saját magával és egymással, az ő jelenlétébe. Fogadjuk el 

hívását. Ámen. 

HIRDETÉSEK 
 

1. Hittanévnyitó istentiszteletünkön szeretettel köszöntjük a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket és 

pedagógusokat. Áldást kérünk a most kezdődő tanévre a gyülekezet közösségében is. 

Hittanoktatás rendje: az óvodákban – csütörtök reggel Tordason, pénteken reggel Gyúrón. Az első 

foglalkozások szeptember 15-e után kezdődnek. 

Református hit- és erkölcstan oktatás az iskolákban: Gyúrón egy csoportban történik, szerdán, az első órában. 

Tordason az alsósoknak a csütörtöki napon, a felsősöknek szerdánként. Ebben a rendben az idei tanévre 37 

tanuló iratkozott református oktatásra; heti hét órában zajlanak a hittanórák. (Kérjük, a kiadott adatlapokat a 

jövő hét tanóráira juttassák vissza a kedves szülők!) 

A konfirmációs felkészülést a 7-8. osztályosok a tavaly kialakított közös csoportban folytatják, péntek 

esténként. Az órákat szeptember 25-től tudjuk megkezdeni. A konfirmáció vasárnapja 2016. május 8-a. 

A tanév vasárnapjain 9 órától gyermekistentiszteletet tartunk. Az első alkalomra szeptember 20-án kerül sor. 

Várjuk a gyermekeket és a felnőtteket is! 

Most, az istentiszteleti közösséget a gyülekezeti házban szeretetvendégséggel folytatjuk, melyre minden 

jelenlévőt hívunk. Köszönjük azoknak, akik hozzájárultak szeretetükkel ennek előkészítéséhez. 

2. Alkalmak a gyülekezetben 

Kedden 18 órakor tartjuk a szolgálók óráját. 

Szerdán 18 órakor folytatódik a bibliakör sorozata. (Saul; 1 Sám 15) 

Jövő vasárnap fél 11-kor kezdődik az istentisztelet, melyen Farkas Balázs István, váli lelkipásztor 

szolgál. Jöjjünk és hívjunk másokat is! 

3. Kérjük a sátoraljaújhelyi gyülekezeti kirándulásra jelentkezőket, hogy a következő napokban 

fizessék be az 5000 Ft előleget, hiszen a jelentkezés ezzel válik érvényessé. 

4. Köszönjük férfitestvéreinknek, akik a héten megkezdődött felújítási, rendezési munkálatokban 

eddig a segítségünkre voltak! 



 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


