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Mit jelent a pásztor szó? pl(vezető, irányító, gondoskodó,gazda,….) 

Bevezetés 

A Biblia nagy részét egyszerű emberek írták- Isten Lelkének ihletésére.  

A falusi nép nyelvét és gondolatvilágát használták. Illusztrációik nagy részét is a falusi élet dolgaiból 

merítik. 

Mi, városi emberek nem ismerjük az ilyen fogalmakat (sarjú, pelyva,lábasjószág…) Segítségre van 

szükségünk- 

 

Tartalom 

               I. Az Úr az én pásztorom 

Képek az Isten-ember kapcsolatról : Atya-gyermek- talán legmélyebb 

    Pásztor-juhok (Zsolt.95,6-7 

Ezeket a képeket Isten adta, hogy segítsenek megismernünk, hogy ki ez az Úr, milyen Ő? 

Mélységes,mégis rendkívüli, gyakorlati- meg fogjuk látni 

Pásztorom- vezetőm- gazdám                        

                                    

        ( a juhok élete attól függ, hogy milyen a pásztoruk!) 

 

1. A teremtés miatt           

A hatalmas univerzum teremtője Pásztornak nevezi magát és felszólít, hogy én tartsam 

magam az Ő juhának- gondviselő szeretete tárgyának. Övé vagyok, mert  Ő alkotott- ezért 

szeret. 

2. A megváltás miatt 

Megvásárolt, nem akármilyen áron- a vér 

Amikor a pásztor megveszi a juhait, még különlegesebb kapcsolatba kerül velük. Még inkább 

az övéi lesznek- szinte önmaga részének érzi a nyájat. Drága ár……-Megjelölés /fájdalom/ 

kötődés. 

A megvásárlás viszont csak egy nagy vállalkozás első lépése! Utána jön a szüntelen 

gondoskodás….. 

3. Gondozás miatt 

           A juhok olyan lábas jószágok, akik nem tudnak gondoskodni magukról- több gondozást 

igényelnek, mint bármelyik másik háziállat. 

Magatartásuk sok tekintetben nagyon hasonló az emberekéhez. Nem véletlenül mond juhainak 

minket. 



 

 nyájösztön 

 szorongás, félénkség 

 csökönyösség, ostobaság 

 rossz szokások rabsága 

 

II. Nem szűkölködöm 

Bátor, büszke megállapítás-nem mindegy ki a gazdám- (meg vagyok elégedve Isten pásztori 

gondviselésével- nem kívánok mást.  

Azt jelenti soha nem látok szükséget semmiben? Nyilván nem! 

Illés.. Keresztelő János.. sok szent szegény volt. 

Tévhit: anyagi bővülködés Isten áldásának jele. 

             sok gazdag ember nagyon nyomorult.  keserűség 

                                                                                  félelem            a palotákban 

                                                                                  öngyilkosság 

A nyáj jóléte teljesen a pásztor személyén múlik! 

Béres a szomszéd legelőn- pusztul a nyáj, sovány,legyengült, beteg állatok- nem törődnek velük. 

A Sátán képe: könyörtelen szolgaságban és kizsákmányolásban tartja az embereket, Siker, befolyás,      

/hatalom, vagyon mögött nyugtalanság, bizonytalanság, boldogtalanság, félelem, mindig több és 

több kívánása, viszálykodás  

A Jó Pásztor juhainak védjegye: megelégedés 1Tim6,6-10 

Sok szegény sorsú hívőt láttam, akiknek szerény otthonaikban jó lenni. Békesség, nagylelkűség, 

nyugodt bizakodás, csöndes öröm 

Tudom Ki az én Pásztorom- meg vagyok elégedve azzal, ahogy velem bánik- fáradtságot nem 

ismerve, gondoz engem, úgy ahogyan kell! 

Szorgalmas, törődik velem, ..pásztorol 

Jézus mondja : Én vagyok a Jó Pásztor, a Jó Pásztor életét adja a juhaiért (újra és újra leteszi az    

életét, nemcsak a megvásárláskor, de a gondozás során is) 

Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővülködjenek. 

III. Füves legelőkön nyugtat engem 

A juhokat- tekintettel a különös lelki alkatukra- csaknem lehetetlen lepihentetni, ha nincs meg az 

alábbi négy feltétel:  



1.Félénkségük miatt nem hajlandók lefeküdni, amíg meg nem győződtek arról, hogy nincs mitől 

tartaniuk. 

2.Közösségi magatartásuk miatt nem nyugszanak le (nyájösztön), míg valami viszály van köztük 

3. Nem nyugszanak le, amíg nem szabadultak meg a kínzó élősdiektől. 

4. Nem nyugszik meg, amíg a legkisebb éhséget érzi. 

Ezt az állapotot egyedül a pásztor tudja biztosítani számukra 

1. Külső veszélyek: vadállatok- egy neki ered, a többi is fut (pedig nem tudja miért) 

                              tolvajok. 

   Amíg fél a nyáj- talpon van 

   A pásztor őrzi a nyájat, talpon van, távol tartja a betolakodókat. 

                                              Krisztus jelenléte megnyugtat. Amikor nyakig ülünk  a bajban, hirtelen                

                                   tudatára ébredünk, hogy itt van velünk az Úr-ez megváltoztat mindent. 

                                   Reménység, nyugalom. A kétségbeesés elpárolog, feszültség felenged. 

2. A nyájon belüli kegyetlen versengésből származó feszültség 

Csirke: csőrrel csíp 

Szarvasmarha: szarvval döf 

Birkák: tolakodnak 

  Öreg anyajuhok féltékenyen őrzik véres verítékkel elért pozíciójukat, mindenki előtt nyilvánvalóvá 

teszik kiváltságos helyzetüket… Versengés a hatalomért meghasonlást támaszt a nyáj nem tud 

pihenni. 

Amikor a Pásztor megjelenik- a nyugtalan tolakodás azonnal elmúlik- megnyugszanak. 

Emberek: érvényesülés /lépés tartás szüntelen harca, hogy előre jussunk.. belharcok: 

                                                                                                családban 

                                                                                                munkahelyen/iskolában 

                                                                                                egyházban/közösségben 

                                                versengés-bántás- gyűlölködés-irigység 

Megjelenik a Pásztor- mindezek igazi arca is megmutatkozik. 

Megjelenik a szelíd megelégedés mélységes tudata. A pásztor jelenléte véget vet mindenféle 

versengésnek. 

3. Kínzó élősdiek őrületbe kergetik a juhokat. 

A pásztor szüntelenül irtja ezeket. Gyakran vizsgálja, fürdeti és megkeni a juhokat. Ez külön 

gond, fáradtság. Olyan helyre kell vinni őket, ahol vannak bokrok és odadörgölődzhetnek. 

Szüntelen gondok, sebek, fájdalmak,bűnök mardosnak- Szent Lélek fürdője, kenete gyógyít 



4.Az éhség. 

Füves legelőkre visz! A juhok általában száraz klímában tenyésznek a legjobban- száraz éghajlat- 

kisebb a kockázata a betegségeknek. 

A pásztor külön gondja: a legelők kezelése, öntözése, ültetése, szántása, mérgező növények 

eltávolítása. Sok függ attól, hogy a pásztor tud-e megfelelő legelőt biztosítani. 

Az éhes nyáj szüntelen matat, talpon van, rágcsálja a pusztában a kaktuszokat… Bágyadt, nincs ereje, 

életkedve. 

Tejjel-mézzel folyó föld: olyan föld, ahol jó legelők vannak.  

                                       A nyáj sok tejet ad, a méhek meg mézet.  

 

 

IV. Csendes vizekhez terelget engem 

A juh testének 70%-a víz. Mivel száraz vidéken él, kell az utánpótlás. Amikor szomjazik a nyáj, 

nyugtalan lesz és elindul vizet keresni- amennyiben nincs aki tiszta forráshoz vezesse, gyakran maga 

keres szennyes pocsolyákat, tele betegségeket okozó baktériumokkal. A pásztor felelősége a 

megfelelő víz biztosítása. –Krisztus: Ha valaki szomjazik, jöjjön és igyék! 

Érdekes vízforrás a nyáj számára a harmat. Már hajnal előtt felkel, kimegy a legelőre, hogy lenyalja a 

fűről a harmatot. Ez a legtisztább vízforrás. A szorgalmas gazda, megadja ezt a lehetőséget a 

juhoknak. 

A legerősebb keresztények is ilyenek: a csöndes hajnali órákban merítenek friss, tiszta vizet     

                                                                                                                                                Krisztusból. 

Amikor a nyáj, hajnalban jóllakik- napfelkeltével lenyugszanak az árnyékban és majdnem egész nap 

pihennek. 

Sajnos sok keresztény nem ilyen: szennyes pocsolyákból habzsolnak, beteg vizet. Tudomány, kultúra 

                                                                                                                            irodalom, zene, hobbik,     

                                                                                                                            társaság, utazás, kaland, sport… 

A vége szomjúság  

Lehet ezeket csinálni, de alkalmatlanok a szomjúság oltására! 

V. Lelkemet megvidámítja 

Nos, tény, hogy az Isten gyermeke is van, hogy szomorú, csüggedt és kudarcos. 

Juhtenyésztő fogalom a „levert „juh. Azt a juhot nevezik levertnek, amelyik a hátára fordult, lábai a 

levegőben és nem tud felkelni. Próbálkozik, kétségbeesetten kapálódzik, béget- végül némán, 



dermedt rémülettel várja a sorsát. Ha a pásztor nem jön idejében, az ilyen juh órák alatt elpusztul. 

Gázok fejlődnek a hasában akadályozva a vérkeringést. – elpusztul 

 Nagyon kell figyelni, mert a „levert” juh könnyű préda a ragadozóknak is! 

A pásztor odafut- oldalára dönti és megvárja, amíg a gázok kimennek,- felállítja, megmasszírozza a 

lábait, testét, hogy helyreálljon a vérkeringés- közben folyamatosan beszél hozzá, vidámítja. 

Isten nem fordul el az elbukott, feldőlt, levert kereszténytől. Ugyanúgy érez, mint a pásztor, aki a 

levert juhot megszabadítja. 

A levertség okai:  

1. lágy, kényelmes helyet keres magának, ahol leheveredhet, ebben a helyzetben könnyen a 

hátára fordul. 

Nagy veszély, amikor azt gondoljuk- befutottunk, rendben vagyunk anyagilag, megcsináltuk a 

szerencsénket  

2. A juh sűrű gyapja megtöltődik sárral, szeméttel. 

Ilyenkor könnyebben felborul, saját terhe húzza le. 

Megoldás: Lenyírni a gyapjút! Tövig! Így mentem meg attól, hogy elveszítse az életét. A juh 

nincs elragadtatva, nekem nehéz munka-, de gyakran életmentő. Nullázás 

3. Egyszerűen kövér 

Megoldás: szigorú étrend. Mozgékony, életerős juhokat akar a pásztor Jel 3,17 

Van, amikor diétán fog minket. 

VI. Az igazság ösvényein vezet engem az Ő nevéért 

A juhok megrögzött rabjai szokásaiknak . Ha rájuk hagyják ugyanazt az ösvényt követik, míg 

járhatatlan mélyre tapossák, ugyanazt a domboldalt rágják, míg kopár sivataggá nem változtatják, 

ugyanarra a helyre piszkítanak, míg tele nem lesz élősdiekkel. 

Az eredmény: pusztaság és szegénység 

Nem szabad hagyni őket arra menni, amerre akarnak! 

Éppen a juhokat kell a legjobban irányítani minden állat között. 

Óvintézkedés: szüntelen mozgásban tartani a nyájat. 

                          Nem szabad egy helyben tartani sokáig. 

                          Nehéz fenntartani a legelők és a nyáj állagánk egyensúlyát 

                          Minden héten cserélni kell a legelőt- ezért a pásztornak igen jól 

                          kell ismernie a legelőket, be kell járnia azokat újra és újra. 

                          A juhok szeretik és izgatottak, amikor új legelőre mennek! 

Az ember ugyanilyen: makacs, csökönyös, szereti saját szeszélyeit követni a maga útját járni.     

Félelmetes, hogy ugyanabban az önpusztító törekvésben milyen makacsul 



kitartunk, annak ellenére, hogy látjuk romboló hatását. Akaratos, önelégült                                        

emberek ragaszkodnak régi ösvényeihez és rágják a csonkokat az elpusztult 

legelőn. 

 Feldúlt otthonok 

 összetört szívek 

 tönkrement élete 

 torz személyiségek 

 beteg társadalom 

                                       Romok és szenvedés mindenfelé. 

Nem annak van itt az ideje, hogy változtassunk? Nem a Pásztor után kellene menni az igazság 

ösvényein? 

Mi lenne, ha: 

 Nem önmagunk lenne a legfontosabb számunkra, hanem, mondjuk Krisztus. A másik ember, 

pedig nálam fontosabb? 

 lemondanánk jogainkról mások javára? 

 nem játszanánk főnököt, hanem alázatban élnénk, 

 hálás lennék? 

 megtenném, amit az Úr akar? 

VII. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy 

Ez a Zsoltár fordulópontja. Megjelenik a Te személyes névmás. Bizalomért és kölcsönös szeretetről 

tanúskodik. 

-Nyáron a juhgazdák hosszú vándorlásra vállalkoznak -dombos vidékre, dús 

hegyi legelőkre terelik a nyájat. Ahogy a hó visszavonul egyre feljebb jutnak, 

majd ősszel visszatérnek a karámokba.  

Nyáron a nyáj éjjel-nappal a pásztorral a szabad ég alatt, meghitt közösségben, a hegyen. Itt több 

veszély leselkedik, vadak, időjárás viszontagságai- Itt válik bensőségessé, a pásztorral való 

közösség: nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy. 

Sokszor irigyeljük a hegycsúcsokra feljutott, mély szellemi életet élő keresztényeket. De,oda nem 

lehet csak úgy „fellebbenni”. 

1. A völgyekben kanyargó ösvényeken megyek át 

. A hegytetőre, völgyeken át vezet az út. 

Nagy hit, nagy harcok eredménye- mondja a bölcs prédikátor 

Nem halok, meg a völgyben- átmegyek, járok benne 

Amikor nagyon nehéz menni a völgyben: hálát adok 



Köszönöm pásztorom, hogy ez a legjobb út, ami a hegytetőre visz! Javamra válik, hogy itt vagyok és 

Veled vagyok. 

      2 Azért is a völgyeken haladnak át, mert itt folynak a patakok, illetve fakadnak a források és annak 

mentén a legelők. Itt juthat a nyáj a legtisztább vízhez 

Ne kerüljük szüntelen a fájdalmat, nehézséget, szomorúságot- ezekben törik meg a szív és válik jó 

talajjá Istennek. 

Ahogy visszanézünk az életünkre, meglátjuk, hogyan vezet és támogat a Jó Pásztor a legsötétebb 

időszakokban. 

Látjuk hűséges voltát és ez bátorít. Csak a megtört szívűek tudják bátorítani a megtört szívűeket. A 

keresztet, csak a  keresztre feszített ember tudja hirdetni. 

Két lábnyom a tengerparton- példa 

 

VIII. A Te vessző és botod , azok vigasztalnak engem 

A hosszú vándorlásra a pásztor csak a legszükségesebb holmit viszi el. Két dolog, ami mindig nála van: 

Vessző: hosszú, vékony ág, végén visszahajlik (pásztorbot) 

Bot: zömök, furkósbot 

Védelmezés, fegyelmezés, segítségnyújtás eszközei. 

A pásztor megvéd engem bármilyen körülmények között. 

Órákon át gyakorolják a hajítást-mesterek lesznek 

1.A vessző a hatalmat jelképezi (Mózes botja) 

                   tekintélyt- védelmez 

2 A bot fegyelmez 

Amikor elkóborol, egy juh a pásztor megdobja a bottal és azonnal visszaszalad a nyájhoz. 

Szentírás: Ez a könyv távol tart a bűntől. 

3.A vessző megszámlál 

Számba vesz. A bot alatt haladnak el a juhok, miközben a pásztor megszámolja őket. Eközben meg is 

vizsgálja, hogy minden rendben van-e? Zsolt 139,23-24 

                                          a vessző/pásztorbot 

1. Meghitt kapcsolat 



Ezzel emeli fel a megszületett bárányt és viszi az anyajuhhoz. Ha megérezné rajta a pásztor kezének 

szagát, akkor nem etetné. 

Gyakran ezzel húzza magához a juhokat. 

2. Vezetés  

A vessző segítségével terelgeti a juhokat az ösvényre. Mindig előttük megy. Van amikor csak 

odaérinti a vesszejét a juhhoz, hogy kapcsolatban legyen vele. 

A juh élvezi a kitüntető figyelmet. 

Fontos nekünk is érezni, átélni a pásztor figyelmét, szeretetét, törődését. 

IX. Asztalt terítesz nekem 

 Az asztal, az a fennsík, ahová a nyári vándorlás során eljut a nyáj. A magas, dús, alpesi legelő 

fennsíkja. Gyakran ezeket a legelőket is elő kell készíteni a nyáj számára. Előre be kell járni, 

kiirtani a mérgező növényeket róla. Sok munka az „asztalterítés”. Nagyon figyelni kell a 

ragadozókra- a Sátán, mint ordító oroszlán szertejár. 

Meg kell keresni a forrásokat. Elő kell készíteni, meg kell tisztítani. 

Krisztus mélységes vágya az, hogy az életemet egy magasabb szintre emelje. Asztalt terített 

nekem. Különb életet kíván nekem az átlagembernél. Azt akarja, hogy szent, önzetlen, elégedett 

legyek a Vele való közösség tudatában. 

Aki így él annak az élete szép, nemes és gazdag. 

X.  Elárasztod fejem olajjal 

„légy a tejben” 

1.A nyár a legyek korszaka. Ezek bemásznak a juhok orrába, megtelepszenek a fejükön, a 

szemüket kínozzák. Ezért megkeni gondosan a pásztor a juhok fejét olajjal- hogy elkergesse a 

legyeket és megnyugodjon a nyáj. 

A légy belepiszkít a legmagasabb rendű szellemi élményeinkbe, kínoz. Ezért szüntelen szükségem 

van a Szent Lélek kezére újra és újra. 

3. A rüh 

Bőrfertőzés-testi érintkezés útján terjed. A bűn képe. A juhokat ezért sokszor kell fürdetni, 

teljesen alámeríteni egy bizonyos oldatba, hogy megtisztuljanak és védettségük legyen. Mi is 

fertőződhetünk szellemben. Összedugjuk a fejünket olyan emberekkel, akikben nem Krisztus 

értelme lakozik. Megfertőznek eszméikkel és átformálják nemes hozzáállásunkat és 

törekvéseinket, hogy az ő ügyük szekértolói legyünk mi is. 

Fil.4,8- nem mindegy min gondolkodsz, milyen állapotban van az értelmed. 

 



XI. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján 

Eljön az ideje, amikor a nyár őszbe fordul és le kell jönni a hegyről, vissza a téli karámokba. 

Kihangsúlyoztuk a Pásztor figyelmes gondoskodását-a juh erre építve néz derűsen a jövőbe. 

Persze könnyű ezt mondani, amikor jól mennek a dolgok, de mi van , ha: 

 beteg vagyok? 

 meghal életem párja? 

 elvesztem az állásom? 

 gyermekeim elzüllenek? 

 barátaim elhagynak? 

Széthullik jól felépített kis váram- az életem? 

Akkor is igaz az az Ige? Ha visszanézek ezekre az időkre, rájövök- mindez a javamat szolgálja, és olyan 

emberré tesz, amilyenné Ő akarja, hogy legyek. 

Érdemes visszanézni (Róm 8,28) és meglátni mit hagyunk magunk után. 

- a Jó emberek nyomában élet jár. 

- Vajon igaz ez rám? Áldás jár a nyomomban? 

- szomorúság, vagy öröm támad a nyomomban? 

- áldás az életem mások számára, vagy romlás? 

- öröm, vagy gyötrelem? 

- békességet hagyok az emberekben vagy háborgást? 

- bűnbocsánatot, vagy keserűséget? 

- elégedettséget, vagy viszályt? 

- szeretetet, vagy gyűlölködést? 

Egyesek olyan keserves háborgást és romokat hagynak maguk mögött, hogy legszívesebben 

eltüntetnék a nyomaikat. 

Jézus: körbe járt az emberek között és jót tett. 

 A keresztények közötti szeretet hiánya teszi az egyházat ilyen langyos, unalmas intézménnyé. Az 

emberek jönnek, hogy szeretetet találjanak, de csak langyos unalom van, ezért tovább mennek. 

A pásztornak semmi sem okoz nagyobb gyönyörűséget, mint a nyáj gyarapodásának és 

virulásának látványa 

XII.. Az Úr házában lakozom mindörökké 

 Az Úr az én Pásztorom…….. nála vagyok mindörökké zöld legelők, csendes vizek, fennsík  széles 

távlatai és végül hazaérkezünk. 

Haza a gazda karámjába, csűrjeibe, otthonába. 

Sok veszély és küzdelem után a béke otthonába 



 


