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„A juhásznak jól megy dolga,
Egyik dombról a másikra,
Terelgeti nyáját,
Fújja furulyáját,
Bú nélkül éli világát” – énekeltük az iskolában.

Ilyenkor eszembe jutott nagymamám pásztoros festmé-
nye is: idilli táj, kék ég, fehér bárányfelhővel, zöld mező, 
háttérben kecses dombok. Nyugodt báránykák lelegelész-
nek a patakparton a mosolygós pásztor mellett. Gyermek-
ként azt gondoltam: pásztornak lenni könnyű feladat.

De a bárány elcsatangolhat, megbetegedhet, állandó táp-
lálékra, innivalóra van szüksége, veszélybe kerülhet, jöhet 
a farkas. A bárány sok bajjal, vesződséggel jár. A pásztori 
élet nem vakációzás, üdülés.

Isten egy csodálatos világot teremtett, ahol mindennek, 
és mindenkinek megvolt a helye. Az ember szoros kapcso-
latban volt Istennel, bármiről beszélhettek, minden jó 
adott volt. De történt valami és minden megváltozott. Az 
ember engedetlenségében hátat fordított Istennek.

Azt írja a Biblia „Mindnyájan tévelyegtünk, mint a ju-
hok, mindenki a maga útját járta” (Ézs 53,6). Ebben én is, 
te is benne vagyunk. Azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, 
mint Ő. Pedig Isten nélkül, bűneink miatt csak halál vár 
ránk. Milyen csodálatos, hogy még így sem adta fel Isten. 
Ha mi, mint juhok saját fejünk után haladva eltévedtünk, 
kész volt elküldeni egy pásztort, aki jól ismeri természetün-
ket. 

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elve-
szett” (Mt 18,11). Sok bajjal, vesződséggel járt ez neki, ke-
ményen megfizette az árát – saját életével.

Maga Jézus mondta: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pász-
tor életét adja a juhokért. Én vagyok a jó pásztor, én isme-
rem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az 
Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát: és én 
életemet adom a juhokért. (Jn 10,11; Jn 10,14-
15)

Akiért a Pásztor fizetett, az már 
az övé és biztonságban van. Aki 
a Pásztoré az tud és tesz valami 
nagyon fontosat:

„Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és 
én ismerem őket, ők pedig követnek engem” 
(Jn 10, 27). Te kire hallgatsz?

Vajon elmondhatod-e valóban a zsoltáros-
sal együtt a következőket?

Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölkö-
döm.  Füves legelőkön terelget, csendes vizek-
hez vezet engem.  Lelkemet felüdíti, igaz ösvé-
nyen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka 
völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, 
mert te velem vagy: vessződ és botod megvi-
gasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellensé-
geim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, 
csordultig van poharam. Bizony, jóságod és 
szereteted kísér életem minden napján, és az 
ÚR házában lakom egész életemben. (23. Zsol-
tár)

Az Úr az én Pásztorom
Dobai Réka

3

Jézus Krisztus mondja:
„Én vagyok a jó pásztor.

A jó pásztor életét adja a juhokért.”
János evangéliuma 10,11
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Mesesarok 
ovisoknak

Tikkasztó hőség uralkodott az egész vidék 
felett. Akác-birtok juhai korán reggel el-

hagyták a biztonságot nyújtó karámot, és elin-
dultak a legelőre máskor a fennsíkra friss fü-
vet legelni. A forrásnál megpihentek, ahol friss 
vizet készített nekik a pásztor. Volt a nyájban 
egy kisbárány, akit Fürkésznek hívtak. Nevét 
a pásztortól kapta, mert mindent megnézett, 
megcsodált, ami az útjába került, és kíváncsi 
volt az őt körülvevő világra. Fürkésznek volt 
egy testvére, akit Csavargónak csúfoltak a töb-
biek. Az igazi nevére, már senki nem emléke-
zett, mert mindenki így szólította, hiszen ilyen 
volt a természete is: folyton elcsavargott a nyáj-
tól. A pásztornak nagyon sok gondot okozott ez 
a bárány. Barátjával, Csintalannal mindenféle 
rosszaságot kitaláltak, és nem is sejtették, 
hogy ezzel nem csak magukat, hanem a nyájat 
és a pásztort is nagy bajba sodorhatják.

– Láttam valami érdekeset, ahogy tegnap ha-
zafelé mentünk – újságolta Csavargó barátjá-
nak.

– Megnézzük? – kérdezte Csintalan.
– Igen! Már el is terveztem, hogy lépjünk le, 

hogy senki ne vegyen észre – mondta Csavar-
gó, és suttogva folytatta tovább, hogy Fürkész 
meg ne hallja, mert épp a közelükben legelé-
szett.

Fürkész rosszat sejtett, amikor 
meglátta Csavargót és Csintalant 
sugdolózni. 

– Remélem, hogy nem keverednek 
valami bajba megint, inkább utánuk 
megyek, hogy figyelmeztessem őket 
a veszélyre – gondolta Fürkész, és 
óvatosan a két bárány után lopako-
dott.

Alkonyodott. A nyáj egy erdő mel-
lett haladt el, az út másik oldalán 
egy szép kukoricás volt. Csavargó és 
Csintalan egy pillanat alatt eltűnt a 
kukoricásban, senki nem vette őket 
észre, csak Fürkész. Gyorsan utánuk 
ment. 

– Na, mit szólsz, haver? Jó kis fala-
tok ezek, ugye? – dicsekedett Csavar-
gó, amint a zsenge kukoricát kezdték 
rágcsálni.

– És rajtunk kívül senki más nem 
tudja ezt! A többieket is jól rászed-
tük. De hogy megyünk haza? – kér-
dezte Csintalan ijedten.

– Ó, én ismerem jól az utat! – dicse-
kedett Csavargó.

Ekkor valami mozgást észleltek a 
közelükben. Tudták, hogy valaki 
még van a kukoricásban rajtuk kí-
vül. De nem kellett sokat várjanak, 
hogy megtudják ki az. Fürkész bát-
ran eléjük állt, majd azt kérdezte tő-
lük.

– Mit csináltok itt? Ti nem tudjá-
tok, hogy szürkületkor nagyon veszé-
lyes ilyen helyen lenni. 

– Mit gondolsz, kis okos, ki bánta-
na bennünket, még azt sem tudják, 
hogy itt vagyunk – gúnyolódott Csa-
vargó.

– A pásztor és a mamánk nem örül-
ne, ha tudná, hogy hol vagyunk – fi-
gyelmeztette őket Fürkész.
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A megmentett bárányok
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Néhány évvel ezelőtt országunk északi részén 
egy határmenti faluban töltöttem katonai 

szolgálatomat. Hetente 3-4 alkalommal egy másik fa-
luba kellet elmenjek eledelért. Ezt a kb. 4 kilométe-
res útszakaszt gyalog tettem meg. Az úton haladva 
sok mindent észrevettem, és több embert megismer-
tem. 

Hamar megláttam azt a nyájat amely az úttól nem 
messze legelészett. Sokszor megcsodáltam, látva, 
hogy mennyire összetartanak, és jól boldogulnak a 
dombos, bokros területen. Mivel már ismertem né-
hány embert a faluban, kérdezősködtem, és megtud-
tam, hogy a nyáj nem a pásztor tulajdona, ő csak vi-
gyáz rájuk, ugyanis volt néhány ember a faluban 
akik juhot tartottak és szükségük volt egy pásztorra. 

Egyik nap, amikor a megszokott útszakaszon ha-
ladtam a falu fele, furcsa dologra figyeltem fel. Még 
nem értem a juhokhoz, de már lehetett látni a gyapja-
ikat egy-egy sűrű bozóton és a drótkerítésen is. Más-
kor is lehetett gyapjút látni a kerítés szöges drótjain 
és a bozótokon, ha egy-egy juh beleakadt, de nem 
ilyen sokat. Most feltűnően sok gyapjú volt rajtuk. 
Közeledve az akolhoz egyre többet lehetett látni, s az-
tán már nem csak gyapjút, hanem juhot is, megsebez-
ve annyira, hogy nem tudott tovább menni. Némely 
meg volt csonkítva bizonyos részeken, másoknak pe-
dig már csak bizonyos végtagjai maradtak meg itt-ott 
elszóródva. Tovább haladva láttam, hogy a nyáj nincs 
a karámba.

A faluba érve kérdezgettem az embereket hogy mi 
történt a juhokkal? Hamar kiderült, hogy a pásztor 
néha lement a faluba ott hagyva a nyájat csak azért, 
hogy igyon. Pedig már volt rá példa, hogy a juhokat 
megtámadták a farkasok, még olyankor is, amikor a 
pásztor velük volt.

Később elgondolkodva a történteken, eszembe ju-
tott a Jn 10,12, ahol az Úr Jézus elmondja hogy mi-
lyen is az, aki csak béres és nem pásztor, vagyis aki-

nek a juhok nem a tulajdonai. Ott hagyja a juhokat ma-
gukra „és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a 
juhokat”. Ilyen egy béres.

Jézus Krisztus azt mondja: „Én vagyok a jó pásztor: a 
jó pásztor életét adja a juhokért” (Jn 10,11). Ő nagyon 
drágán vásárolta meg juhait, éppen ezért nem hagyja el-
veszni őket, hanem gondjukat viseli. 

Mi is a juhokhoz hasonló helyzetben vagyunk. A föl-
dön minden ember valakinek a pásztorlása alatt él. 
Vannak olyanok, akiknek a pásztoruk csak béres, aki 
nem sokat törődik a juhok életével, mivel nem kellet 
drága áron megvegye őket. Viszont az a jó hír, hogy van 
egy Jó Pásztor, aki soha nem hagyja nyáját magára, ha-
nem gondját viseli, terelgeti, mikor szükség van rá, 
megdorgálja, de be is kötözi. Dics és hála Istennek, 
hogy van egy ilyen pásztor. Áldott az az ember, aki az 
Ő nyájához tartozik. Gondolkodj el rajta: te melyik nyáj-
hoz tartozol?
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Hajas Tibor

A Jó Pásztor

Labirintus
Segíts a pásztornak 

megkeresni elveszett 

juhát!







Bemutatkozunk

Kraszna község Szilágy megye egyik helysége, Zilahtól tizen-
kilenc kilométerre terül el. Az utóbbi években sokat szépült, par-
kok, szökőkutak, padok hívják a járókelőket megpihenni, gyere-
keket játszani, kikapcsolódni. 

Egy szép nagy gyülekezeti épületünk van, ahol felnőttek, idő-
sek, gyerekek és fiatalok egyaránt otthonra találunk. Örülünk, 
hogy sok gyerek jön el vasárnapról vasárnapra, a gyerekórákra. 
A gyerekek száma megközelíti a kilencvenet.

Öt csoportban foglalkozunk a gyerekekkel minden vasárnap 
reggel, egy csoportban pedig a tinikkel. Tizenhat gyerektanító 

Épp felszálltam a városi buszra, ami-
kor megszólalt a telefonom. Renáta 

hívott, a barátnőm. Amikor felvettem, két-
ségbeesett hangon szólalt meg:

– Van nálad térkép?

– Van.

– Kérlek, nézd meg, hol van a Dorobantilor nevű utca. 
Rövidíteni akartam, és más úton indultam el, mint más-
kor. De már olyan régóta megyek egy irányba, és nem tu-
dom, jó helyen járok-e.

Elővettem a térképet, és megnéztem, hol van az a bizo-
nyos utca, és merre kell onnan indulni, hogy oda jusson, 
ahova akar.

– Nyugodj meg, jó helyen jársz. Menj egyenesen előre tovább, nemsokára eléred 
az utca végét, ahol már ismerős lesz a környék.

Valahogy így járhatott az a bizonyos bárányka is. Nem tudjuk, hogy miért kóbo-
rolt el, de azt igen, hogy a Jó Pásztor, mihelyt észrevette, hogy hiányzik a nyájból, 
rögtön elindult, hogy megkeresse. A kisbáránynak nem volt mobiltelefonja, hogy se-
gítséget kérjen, amikor nem találta a hazavezető utat. De nem is volt rá szükség, 
mert a Pásztor így is megtalálta. Tudta, hogy a báránynak segítségre van szüksé-
ge, és azt is tudta, hol kell keresni.

Te is eltévedtél. Már megtalált a Jó Pásztor? Ha nem, csak bátran hívd, hogy se-
gítsen. Bármikor, bárhol kiálthatsz hozzá, ő hallja, és hozzád siet, hogy megmutas-
sa a haza vezető utat.

Hívd bátran!

készül ezekre a szolgálatokra. Törekszünk arra, hogy mi-
nél több bibliai igazságot tanítsunk és tanuljanak a gyere-
kek. A célunk az, hogy a gyerekek megtérjenek és az Úr 
Jézus követői legyenek. 

Két éve a nyári vakációban gyermekhét volt a gyülekeze-
ti és a községből jött gyerekeknek. Az elmúlt évben kézi-
munkával egybekötött adventi gyereknapot tartottunk. Alkal-
manként szolgálnak a gyerekek a gyülekezetben is ének-
kel, igeversekkel, vagy éppen a saját szavaikkal megfogal-
mazva mondják el a tanultakat. Nagy élmény számunkra a 
karácsonyi és húsvéti közös gyerekóra. Ilyenkor az összes 
gyerek egy nagy csoportban találkozik. A nyáron táborozni 
szeretnénk, amit izgalommal várunk gyerekek 
és tanítók egyaránt. 

Hogyan is oszlik e nagy gyereksereg, a kö-
vetkezőkben megláthatjátok.

Balla IrmaEltévedve
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A krasznai baptista imaház

Kiss Judit
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A kicsi csoporthoz összesen 30 gyermek 
tartozik, akikkel az utóbbi időben két csoport-
ban foglalkozunk: az óvodás és törpecso-
portban.

Minden vasárnap együtt vagyunk, éneke-
lünk, imádkozunk, bibliai történeteket ismer-
tetünk meg, színezünk és játszunk is velük.

Dimény Klára

A vasárnapi iskolások 2. csoportjába 6-8 éves gyerekek tartoznak. Jelen-
leg 16 gyerek van a csoportunkban. Közösen énekelünk, beszélgetünk, vala-
mint a bibliai leckét tanuljuk, beszéljük meg. Legutóbb ószövetségi szemé-
lyek életével foglalkoztunk (mint pl. Mózes, Józsué), ünnepnapokon az oda 
kapcsolódó bibliai történeteket beszéljük meg. 

Petkes Enikő

Gyülekezetünk harmadik csoportjához 9-10 éves gyerekek tartoznak: 11 gyerek. 
Szeretünk együtt lenni, együtt imádkozni, bibliai és missziós történeteket tanulni. Hálásak va-
gyunk, hogy az Úr Jézus a jó pásztor, Ő a mi pásztorunk is. Ő ismer minden báránykát, nevén 
szólítja mindegyiket, gondoskodik gazdag legelőről. 

10Ismerjétek meg 

a krasznai gyerekcsoportokat!
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A vasárnapi iskolások negye-
dik csoportjába tizenhárom 5-6-
ikos gyerek jár. Nagyon szeret-
nek énekelni, és beszélgetni. 
Néhány hete azt beszéltük 
meg, hogy hogyan is lehet beke-
rülni a Jó Pásztor nyájába, és 
miért érdemes oda tartozni.

Tévedtetek el valaha vala-
hol? Hogy éreztétek magato-
kat abban a helyzetben, és 
mit tettetek?

Sámuel: Én egyszer, amikor 
a nagymamámnál voltam Zila-
hon, rossz buszra szálltam fel. 
Megijedtem egy kicsit, mikor 
láttam, hogy nem arra megy, 
amerre én szeretnék. Aztán le-
szálltam, és visszagyalogoltam.

Napsugár: Mi egyszer kirán-
dultunk, és az erdő közepén el-
tévedtünk az unokatestvérem-
mel. Nagyon féltünk. Eldöntöt-
tük, hogy elindulunk egy irány-
ba, és megyünk, amíg kijutunk 
valahova. Végül kiértünk az út-
ra, ahonnan már tudtuk, merre 
kell menni.

Tamás: Az erdőben gombász-
tunk a szüleimmel. Kiderült, 
hogy a felnőttek nem tudják, 
merre is vagyunk. Rosszul érez-
tem magam, féltem, de csak 
egy kicsit, mert ott voltak a szü-
leim, és bíztam benne, hogy ők 
megoldják a helyzetet. És tény-
leg megtalálták a kiutat.

Mi mindnyájan úgy szüle-
tünk a világra, hogy el va-
gyunk tévedve. Bolyongunk 
egyedül, otthontalanul a 
nagyvilágban. Mit gondol-
tok, mit jelent eltévedtnek 
lenni?

Jonatán: Nem hiszel Isten-
ben.

Rózsa: Bűnös vagy.

Tamás: Nem ismered Is-
tent.

Johanna: Elfordultál Is-
tentől.

Annamária: Téves dolgo-
kat hiszel.

Nagyon siralmas álla-
pot a bolyongás. Szüksé-
günk van egy otthonra. 
De hogyan lehet otthonra 
lelni szerintetek?

Kamilla: Elhiszed, hogy 
van Isten.

Napsugár: Meghallgatod, 
amit mond, engedelmeskedsz 
neki.

És mi az, amit mond ne-
ked Isten?

István: Szeresd Istent és 
embertársaidat.

Jonatán: Gyere haza.

Egyetlen bárány sem 
tud otthonra lelni magá-
tól, csak a Jó Pásztor 
mentheti meg. Miért jó 
csatlakozni a Jó Pásztor 
nyájához? Milyen kiváltsá-
gokkal jár?

Johanna: Gondoskodik.

Kamilla: Szeret.

Tomi: Óv.

Jonatán: Nem kell félni.

Napsugár: Megvéd.

István: Kitép az ellenség 
kezéből.

Rózsa: Nem szenvedek hi-
ányt.

Annamária: Táplál. 
(Zsolt 23.)

A tinicsoporthoz  11 fiú és 7 lány tartozik, 13-15 évesek. Négy vasárnapi tanító foglalkozik a gyerekekkel, akik kö-
zül három igyekszik velük megszerettetni a Bibliát és Istent, egy pedig az éneklést vezeti, hogy az minél szebb, lel-
kesítőbb és fiatalosabb legyen.

Mivel táplál a Pásztor, 
és milyen más táplálékok 
vannak még a világban?

Jonatán: Az igével táplál 
a pásztor.

Napsugár: A világ filmek-
kel.

Tamás: Számítógéppel.

Johanna: Játékokkal.

Kamilla: Mindenféle köny-
vekkel.

Sámuel: Szórakozással.

Nem mindig az ige tű-
nik a legkívánatosabb ele-
delnek. A világ kínálta ét-
kek csábítóak, de amikor 
elfogyasztottad, megmér-
gezik a lelkedet. A Biblia 
szerint nem csak füves le-
gelőn vezet a Pásztor, ha-
nem a halál árnyékának 
völgyében is. Mit gondol-
tok, az mit jelent?

Rózsa: Azok a helyzetek, 
amikor félek.

Sámuel: Rossz körülmé-
nyek.

Tomi: Nehéz helyzetek.

Miért érdemes akkor 
mégis a Pásztorhoz tartoz-
ni?

Napsugár: Mert a nehéz 
helyzetben segít.

Jonatán: Nem kell félj a 
gonosztól.

Kamilla: Elkergeti a far-
kast.

Tomi: Jobb életed lesz.

Johanna: Megvéd az el-
lenségtől.

11
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