Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket
vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével
szerzett.
προσεχετε ουν εαυτοις και παντι τω ποιμνιω εν ω υμας το πνευμα το αγιον εθετο
επισκοπους ποιμαινειν την εκκλησιαν του θεου ην περιεποιησατο δια του ιδιου αιματος
1.

Pomáz – a megosztott imaterem a megosztott üres terem.

Ma a Pomázi Református Templom, harangja hívogat bennünket istentiszteletre. Nyilas Zoltán esperes úr
kérésünkre elindította a harangot. Fölvettük a hangját és most ezzel hívogatunk Benneteket, Kedves
Budakalászi, Csobánkai, Pomázi és Szentendrei Testvérek! Most, hogy üresen, virtuális háttérként vagyunk az
imateremben, újból is hálát adunk Istennek, hogy adott és ad ma is testvéri befogadást és hívogató harangszót.
Milyen jó, hogy Isten a rosszból is jót hoz ki, mert most együtt lehetünk mindnyájan a 4 településről!
2.

Pásztor – villanypásztor – online pásztor

Ma van a föltámadás utáni 2. vasárnap. Latin nevet kapott, mely a Zsoltár (Zsolt 33.) alapján így hangzik.
Misericordia Domini az Úr könyörületes szíve. Az Úr irgalmasságával tele a föld…
Ezen az ünnepen a Jó Pásztor képe áll a keresztyén gyülekezetek előtt.
Ma már ritkábban látunk nagykapalapos, botra támaszkodó pásztorokat. Sok helyen vezették be a
villanypásztor technikát. Gyenge áramot vezető dróttal kerítik be ilyenkor a legelőt. Még a hatalmas méretű
állatot is kerítésen belül tartja, mikor megállítja legelés közben a kellemetlen áram-csípés.
Azt gondolom, hogy a bibliai pásztorkodás nemes és magasztos képéhez igen illetlen dolog hozzátenni a
villanypásztor fogalmát.
De ki hitte volna? Ki hitte volna, hogy a villanypásztorságnak is eljön egy különös formája!
Most a járvány idején az egész világon kialakult az online, vagy internetes pásztorolás formája. Üresek a
templomok. Parókus lelkészemmel éppen az online presbiteri ülést összekötő programot szerelgetjük, mikor
megszólal a telefonja és hallom, hogy a keresztelőt el kell halasztani. Később az internetes konferenciázó
programon keresztül együtt van képernyőnkön a presbitérium. Boldogan számolnak be a telefonos
lelkigondozói tevékenységük eredményeiről, élményeiről a pásztor vezette online-pásztorok.

Az Úr Jézustól több vallomás szerű hasonlatot hallunk arról, hogy kicsoda Ő.
Ján 6:35 Jézus pedig monda nekik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképpen meg
nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
Ján 8:12 Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem
járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.
Ján 10:7 Újra monda azért nekik Jézus: Bizony, bizony mondom nektek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja.
Ján 10:9 Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál.
Ján 10:11 Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.
A Pásztor élőlényekkel foglalkozik. Ez áthatja az egész munka erkölcsét. Nem teheti azt, amit a gyári munkás,
vagy az adminisztráción dolgozó, hogy letelik a munkaidő, leteszi az olajos rongyot, kilép az adónyilvántartó
programból és hazamegy.
Egy autót a garázsban lehet tárolni minden rágondolás nélkül, akár évekig. Egy lovat naponként kell gondozni,
etetni, itatni, tisztán tartani, még akkor is, ha nem fogják szekérbe.
Jézus szerint a jó pásztor életét adja a juhokért. Ha belegondolunk, akkor Ez nonszensz kép. Mert az, hogy
lelkiismeretesen ellátja, az más kérdés, de a nyáj van a pásztorért. Csak nem áldozza föl magát egy jószágért.

A banki szférában dolgozók számára előírás, hogy ha fegyveres rablás történik, ne álljanak ellent, nehogy
lelőjék őket. Ilyen a civilizált világ munkásvédelem. Csak vigyék a milliókat, mert az emberélet
megfizethetetlen!
Érezzük tehát, hogy Jézus túllép a pásztor juh normális viszonyán!
Ő életét adja a juhokért. Ez a kimondhatatlan evangéliumi üzenet. Talán sokszor hallottad ezt a bibliai részt, de
soha nem gondoltál bele, hogy ez egy lehetetlen, irreálisnak tűnő kép!
Nekünk nem kell ezt tennünk?
Titanic-os emlékek szerint, sokan föláldozták magukat a süllyedő hajón lévő gyermekek és az asszonyok
megmeneküléséért.
Amikor azzal kezdi Pál, hogy viseljetek gondot magatokra és a nyájra, akkor rámutat a lényegre. A másokra
való gondviselés, a mások pásztorolása, a gyülekezet plántálás, a misszió velem, veled kezdődik.
A pásztor magánéletével, magatartásával, magaviseletével. Aki ügyel a magaviseletére, az tud gondot viselni,
csak az tud gondot viselni a nyájra.

3.

Püspökök (

επισκοπους) – Győr – Ittzés János és az egyházkerület pecsétje a pásztorral

Az ezredfordulón a Pesterzsébeti Ifivel elhatároztuk, hogy ezer km-t biciklizünk az ezeréves Magyarország
tiszteletére egyháztörténeti utakon. Nagyon belejöttünk, mert 2009- ben már túl voltunk a négyezren is.
2009. es utunk alkalmával püspököket kerestünk föl. A Tatai Márkus Mihály református püspök után a
nemrégen újjáalakult Nyugat Dunántúli Egyházkerület főpásztora fogadott bennünket Győrben. Megmutatta a
kerület pecsétjét és zászlóját, melyen ott láttuk a Jó pásztor az egy elveszett és megtalált báránykával.
Hangsúlyozta, hogy mi nem tartjuk igaznak az ubi episcopus ibi ecclesia – ahol a püspök, ott az egyház ókori
Cyprianus (Kru.210-258) mondását, hanem éppen fordítva, ahol a nyáj, ott az episzkopusz, a püspök, a
főpásztor! Ott kell lennie és akár életével védeni a nyájat.
Ez történt Győrben egy másik püspökkel:
4.

Apor Vilmos vértanú pásztor

A világban a nagy embereket testőrök védik, akár testükkel. Az egyházban a pásztor életét adja a juhokért.
5.

Episzkopusz- szószerin vigyázó. Vigyázó – Aki a nyájjal maradt: Nagybocskai Vilmos

A nehéz időkben látszik meg, hogy ki az igazi pásztor. A mai járványos helyzetben is megfigyelhető, ki az, aki
elmegy a helyszínekre, nemcsak a híradó kamerái miatt, és ki az, akinek eszébe sem jut együtt lenni a
reábízottakkal.
Nagybocskai Vilmos a háború idején Pilisen volt segédlelkész. A faluból már minden vezető, jegyző, orvos,
csendőr, parókus elmenekült az oroszok elől. Mivel a templom is üres maradt, elhatározta, hogy ő is távozik,
hiszen a hívek sem jönnek az alkalmakra és az a hír járja, hogy megölik a papokat. Amint tervezgette az
elmenekülést, egy asszony, Teller néni – most hadd fogalmazzak így – pásztorolta őt pásztorrá, amikor ezt
mondta:
Nagybocskai bejátszás 1’40”
Különös fölszólítás akkor más értelemben volt igaz: Maradj otthon. Maradj a gyülekezetedben. Pásztor maradj
a nyájjal!
6.
Magatokra és a nyájra Luther nyomán: egyetemes pásztorolás
Pásztoroljátok egymást – Pásztorold magad!

Csak az lehet jó pásztor, aki gondot visel a lelkére. Mint plántálással megbízott lelkész, éppen az a feladatom,
hogy magunkat gondozzam. Hogy most elhagyva a pásztor képet, és helyébe a palánta, palántázás fogalom
kerüljön – a saját lelki életemmel kell foglalkoznom, mert ebből lesz plántálás.
Most gondoljon mindenki saját magára. Tudatos keresztyénekre van szükség, akik nem reflexszerűen
cseleksznek.
A reflexszerű mozdulatok önzők. Egy orvosházaspár túlélt egy repülőgép szerencsétlenséget. A férfi
szégyenkezve mondta el, hogy amikor kiugrott a már földet ért lángoló repülőgépből, egy pillanatig nem
gondolt a mellette ülő feleségére, csak a saját életét igyekezett reflexszerűen menteni.
Talán elmondhatjuk, hogy a Megváltó Isten hozta ránk ezt a kényszer állapotot, amikor több időnk van
magunkba szállni, tudatos gondoskodásra, pásztorolásra és plántálásra készülni.
7.

Reményik vers: Üres templom.

A templom üres, a lelkem tele.
Megértjük egymást, pedig nincs szavunk,
itt állok, szemben állok Ő vele
s nem látja senki, hogy együtt vagyunk.

Üres a Templom. Üres a terem, már jó ideje! De a lelkünk tele!
Tele hálával, hogy mindenek ellenére folyik a pásztorolás, a plántálás.
Üres a terem, de a lelkünk tele. Tele van reménnyel, hogy ismét együtt lehetünk, magunkkal hozva azokat a
családtagokat, azokat az ismerősöket, akiket a szükség adta online pásztorkodáson keresztül
megszólított a Főpásztor, a Jópásztor Jézus Krisztus.
Régi szokás volt a pásztorolásban, hogy a pásztor a reá bízott bárányokat úgy tartotta számon, hogy hosszú
botjára annyi rovást faragott zsebkésével, ahány juh rá volt bízva. Innen ered a sok van a rovásán mondás.
Vagyis sok juhhal kell elszámolnia és kérdés, ebből mennyi van meg? Egy helyen ezt mondja a Biblia:Ézs
49:14 És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! Hát elfeledkezhetik-e az anya
gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.
16 Íme, az én markaimba metszettelek fel téged.
Ez a pásztor nem a botjára, hanem akezére a sebhelyes kezése jegyezte föl nevedet. Hogy el ne feledkezzen
rólad. Ezért mondja Jézusa főpapi, vagy főpásztori imájában: Ján 17:15 Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e
világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
Ezért mondjuk majd az ősi Ároni, főpásztori áldásban, az Úr őrizzen megh téged, mert ő az igazi episzkoposz, a
te pásztorod és Őriződ!
Imádkozzunk! Egy rövid ideig imádkozzunk magunkban, unkákért, gyermekekért, hitvesért, testvérért – hogy
lehessen igaz pásztorolás közöttünk. Öregjeinkért, betegeinkért, halálkapujában lévőkért. Könyörögjünk
csendesen!

