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Zsoltár 23,1 - 4 
Ezéklel 34,11-23

Advent első vasárnapján azt iiallottuk, hogy Jézus Krisztus 
a mi békességünk. Az előző vasárnapon annak örvendezhefetünk, 
hogy Őbenne "bőséges a mi vígasztalásunk"* Ma arra figyelhe
tünk, hogy d a mi háséges pásztorunk# "Ez a pásztor, akiről a 

próféta olyan régen beszélt. Krisztus, a mi drága Urunk*#, a— 
ki a szomjazó és eltévedt bárányka után fut a pusztába és meg
keresi ott# És ha megtalálta, örömmel veszi a vállára/lk*l§,4/
Sőt még az életét Is odaadja a juhokért /ján*10,12/#" /Eu'Öier/

A pásztor képe ^akori az Otestaaentumbin./Zsolt*.79,3'3f S!3t \

7l 100,3? És#40,11/ Ezt a képet akkor mindai izraelitaazonaatl ’
megértette* A pásztorok erős emberi voltak, akiknek a .vadál- '
latokkal is fel kellett veimi a harcot s fel ie tudták azt vai- I

ni# A pásztorok egyúttal olyan emberek voltak, akik ismerték 
nyájukat, s akik a legalkalmasabb helyet is ismerték a nyáj le
geltetésére és védelmére#

Amikor pedig Isten népe nyomorúságát akarja leírni a liblia 
akkor tévelygő juhokról, szétszóródott nyájról beezél#y^olt*. ' j
119,176i 1 Pt#2,25| Ez#. 34,1:^ Mélyen megindító, lnosŝ  anafaniíg 
azért indult Jézus Krisztus szíve könyöiületességre a sokasá
gon, "mert el voltak gyötörve és széts^arva, mint a pásztor 
nélkül való juhok#"/^tjt9#36/ Pedig mennyi írástudója, theolo- 
gusa, főpapja volt annak a népnek, osak pásztóiba volt kevés!

Isten ehhez a szétszóródott, pásztor nélküli nyájhoz kül
dötte el Szerelmes Piát, a jó Pásztort, akiről boldogan vall
juk ezzel az egyszeiáségében felülmulliatotlan szép zsoltárral*

/"Az Ur az én Pásztorom, nem szűkölködöm#"
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Ebben a zsoltárban nem egy elméleti fejtegetést kapunk, 
hanőa bold^ személyeg^ bizonyságtételt. Mindői során átra
gyog a személyes hit és megtapasztalás öröme és derűje. So
raiból megrajzolhatjuk, hogy mit cselekszik és milyen utón 
vezet a Pásztor.

Mit cselekszik a Pásztor?
Ezekről vall boldogan Dávid* nyugtat, terelget, megvidá- 

mit, vezet, vígasztal, velem van. Az, hogy füves legelőkön 
nyugtat és csendes vizekhez terel/^ets, azt jelenti, hogy goní*- 
doskodik tápláltatásomrél,. ételemről és italomról# öondoeko- 

a mindennapi kenyeremről, testemnek—lelkeanek mindennapi 
kenyeréről# Ő ismeri, hol van a pázsitos, füves legelő, és 
hol van a csendes vizeknek folyása# Csak hágjjam magamat "te- f
relgetai"!

Az pedig* hogy mőrgldámít és vezet, azt jelenti, hogy megú
jítja életemet, amikor helyes irányba tereli azt# Már Buther 
észrevette, hogy az eredeti kifejezés többet takar, mint a— 
mennyit általában a fordítások nyújtanak# Olyan két szó van |
itt, mely nemcsak a lélekre és a vezetésre vonatkozik, hanem 
ax± jelenti egyrészt az egész embert a maga existenciájában, 
másrészt pedig nmcsak a "rossz" útról való visszatérést,ha
nem belső, magatartásbeli megváltozást, m^térést, újjászüle
tést is jelent#

vígasztal és velem van jelenti azt a boldog bizonyosságot, 
hagy ami a a 34# zsoltárban így szólal meg* "Közel van azJlr a 
megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket."A9*v./
Éppen,^ amikor "a halál áznyékának völgyében", sötétségben és :l
szorongattatások között vezet az utam, az é jelenlétének je
leit, vesszejét ée botját ott találom az életemben#

Mi tudjuk már, hogy a jó Pásztor még többet tett értünk en
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nél, életét adta a juhokért,/Jn)( 10,11/
Milyen utón vezet a Pásztor?
Füves legelőkön, csendes vizekhez, az igazság ösvényein, és 

a halál árnyékának völgyében* Füves,pázsitos legelő azt jelenü. 
hogy nem éheztet, ,sőt bőségben tart* Félreérthetetlenül kije
lentette, hogy "az az Istennek k^ere, amely mennyből száll a- 
lá, és életet ád a világnak*" S amikor kérték ezt a kenyeret, 
így válaszolti "ha- vagyok az életnek ama koiyeréj aki hozzám jő 
g^nmiképen meg nem éhezik#**"/Jn*6f 33*35/ ̂  tudta, hogy "az é- 
let több mint az eledel,és a test, mint az öltözet" /Í5tn6,25/# 
Ki jelöltette, hogy nemcsak k^yérrel él az ember, hanem mind@a 
igével, amely letöm^ szájából Ezármazik#/lít|i.4f4/ így vezeti 
az 6 nyáját füves, páseitos legelőre, ahol adja "az életnek a- 
ma kenyéfát?, adja önmagát, ál^zatát, Osendes yizdchéz te
relget, jelenti azt a békességet, nyugalmat, amit a világ nem 
adhat, de nem is vehet el# - Az igazság Ösyáayel pedig azt a 
keskeny, igaz utat jelentik, amelyen át a mennybe vezet*

S ebbe a deráfo, boldog felsorolásba sötét háttérként belé^- 
zolodik "a halál árnyékának völgye". Azt jelenti százunkra, 
h o ^  aki a jó Pásztor után megy, annak is át kell mennie nem 
egyezer a szükségnek, a veszélynek, a sötétségnek a völgyén#
Nem Igaz az, hogy mindig osak a napos oldalon vezeti az övéit 
a Fásztor* Éőt sokkal inkább az igaz, amit Kálvin tanított# 
hogy Isten országában egy kitüntetés van* a nagyobb kereszt és 
a több szenvedés* De boldog örömmel tudhatom, hirdethetöa, "ctt 
is velem vagy, a te vessződ és botod, azok vígasztalnak öigmaS

Ezek után, azt remélem, könnyebben megértünk valandt Dávid 
hitvallásából* **nem szt^ölködöm." Igen, akinek ilyen Pásztora 
van azt. nem szi^ölködhet, nem panaszkodhat, nőn elégedetlöiked— 
heti4 ..
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Egy felejthetetlen, emlékemmel zárom bizonyé ágtét el ®aet. E- 
gyik esztendőbea, a szilveszter esti hálandó istentisztelet 
után a gyülekezet néhány tagjával az imateremben együtt töl
töttünk még néhány órát, íge-ée imalsözösségb®!. ©tt hallottam 
az egyik legszebb imádságot,' életemben.hgiaattaat. K*Bö-
zsi örvendező arccal ezt imádkozta*"Köszönöm Uram, hogy ez 
esztendőben is őriző pásztorom voltál és nm  szűkölködtem seia- 
miben*" Síhez tudni kell, hogy ha valaki ismerte a szegénysé
get és a nyomorúságot, akkói beteg férje, két kiesi leánykája, 
és a Saját maga erőtelensége között ő ismerte* mégis^ olyan 
Őszinte szívvel, túláradó örömmel tudta mondani háláját, hogy 
ma is mindig megújulok, ha reá és ia^ságára gondolok*

Úgy áldjon meg bennünket, magyar református Jteeresztyéneket |
a mi háségés 1 stílünk, hogy életünk boldog bizonyságtétele le— |
hessen az egyszeriéi. Őszinte szé-l "Az Uf az én Pásztorom, n®a -
szűkölködöm*" imen*

' f\néhány megjegyzést
A nafsl jesóbéb kifejezés többet takar, mint amennyit a

fordítások általában nyújtanak* Már Luther is rámatatOtt arra,
hogy a nefes szó nCTiesak a lelket, hanem a testet is jelenti 
/lülhaupt, Luther Psalmenauslegung i*512-13/t tehát az egész ;
embert a maga existenciájában* A sub ige pedig - köztudomású
an - nemcsak külsőleg megfordulást, vieszatérést a "rossz" út
ról jelent, hanem belső, magatartásbeli megváltozást, megté
rést, újjászületést is»/Pál^/
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