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Károli:  
 
Nyisd meg kapuidat, oh Libánon, hogy tűz emészszen czédrusaid közt! 

Jajgass te cziprus, mert esik a czédrus, leomlott, a mi legjava! Jajgassatok ti 
Básán tölgyei, mert pusztul a rengeteg erdő. Hangzik a pásztorok jajja, mert 
elpusztult az ő büszkeségök! Hangzik az oroszlán ordítása, mert elpusztult a 
Jordán kevélysége! Ezt mondja az Úr, az én Istenem: Legeltesd a leölésre szánt 
juhokat, A melyeket leölnek az ő tulajdonosaik, a nélkül, hogy bűnnek tartanák,  
eladóik pedig ezt mondják: Áldott az Úr, mert meggazdagodtam! és pásztoraik 
sem kimélik őket. Bizony nem kimélem többé e föld lakosait, ezt mondja az Úr; 
sőt ímé odaadok minden embert a felebarátja kezébe és az ő királya kezébe, és 
megrontják e földet, és nem szabadítom ki kezökből! Legeltetém hát a leölésre 
szánt juhokat, azaz a megnyomorgatott juhokat, és választék magamnak két 
pálczát, az egyiket nevezém szépségnek, a másikat nevezém egyességnek; így 
legeltetém a juhokat. És három pásztort vertem el egy hónap alatt, mert 
elkeseredék a lelkem miattok, és az ő lelkök is megútála engem. S mondám: Nem 
őrizlek én titeket, haljon meg a halálra való és vágattassék ki a kivágni való, a 
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megmaradottak pedig egyék meg egymásnak húsát. És vevém egyik pálczámat, a 
szépséget, és eltörém azt, hogy felbontsam az én szövetségemet, a melyet az 
összes népekkel kötöttem. És felbomla az azon a napon, és így tudták meg az 
elsanyargatott juhok, akik ragaszkodnak vala hozzám, hogy az Úr dolga ez. És 
mondám nékik: Ha jónak tetszik néktek, adjátok meg az én béremet; ha pedig 
nem: hagyjátok abba! És harmincz ezüst pénzt fizettek béremül. És monda az Úr 
nékem: Vesd a fazekas elé! Nagy jutalom, a melyre becsültek engem. Vevém 
azért a harmincz ezüst pénzt, és vetém azt az Úrnak házába, a fazekas elé. Majd 
eltörém a másik pálczámat is, az egyességet, hogy felbontsam a testvérséget 
Júda között és Izráel között. És mondá az Úr nékem: Most már szerezz 
magadnak bolond pásztornak való szerszámot. Mert ímé, én pásztort állítok e 
földre, a ki az elveszetteket meg nem keresi, a gyöngével nem törődik, a 
megtépettet meg nem gyógyítja, a jó karban levőt nem táplálja, a kövérinek 
húsát megeszi, és * körmeiket széttördeli. Jaj a mihaszna pásztornak, a ki 
elhagyja a juhokat! Fegyver a karjára és jobb szemére. Karja szárazra 
száradjon és jobb szeme sötétre sötétedjék.  

 
Új fordítás: 
 
Tárd ki kapuidat, Libánon, hadd eméssze cédrusaidat a tűz! Jajgassatok, 

ciprusok, mert ledőltek a cédrusok, elpusztultak a hatalmas fák! Jajgassatok, 
Básán tölgyei, mert földre dőlt a rengeteg erdő. Pásztorok jajszava hangzik, 
mert elpusztult pompás legelőjük. Oroszlánkölykök ordítása hangzik, mert 
elpusztult a Jordán bozótja! Így szól az én Istenem, az ÚR: Legeltesd a levágni 
való juhokat, amelyeket megvásárlóik levágnak, és nem tartják azt bűnnek, 
eladóik pedig ezt mondják: Áldott legyen az ÚR, mert meggazdagodtam! 
Pásztoraik sem szánják őket. Én sem szánom többé az ország lakóit! - így szól az 
ÚR. Én kiszolgáltatom az embereket egymásnak és királyuknak, darabokra 
szaggatják az országot, és én nem mentem meg őket. Legeltettem tehát a levágni 
való juhokat a juhkereskedők számára. Fogtam két botot, az egyiket elneveztem 
jóakaratnak, a másikat pedig egyetértésnek; így legeltettem a nyájat. De három 
pásztort küldtem el egy hónap alatt, mert elfogyott a türelmem irántuk; de ők is 
meguntak engem. Ezért azt mondtam: Nem legeltetlek benneteket! Haljon meg, 
aki halálra való, pusztuljon, aki pusztulásra való, a megmaradtak pedig marják 
egymás húsát! Fogtam a jóakarat nevű botomat, és eltörtem, és ezzel 
felbontottam a szövetséget, amelyet valamennyi néppel kötöttem. Fel is bomlott 
az azon a napon, és a juhkereskedők, akik ügyeltek rám, megértették, hogy az 
ÚR akarata ez. Akkor ezt mondtam nekik: Ha jónak látjátok, adjátok meg 
béremet! De ha nem, akkor tartsátok meg! Ekkor kifizették a béremet: harminc 
ezüstöt. Az ÚR pedig ezt mondta nekem: Dobd oda a kincsek közé ezt a becses 
értéket, amire engem becsültek! Fogtam tehát a harminc ezüstöt, és odadobtam 
az ÚR házának a kincsei közé. Azután eltörtem a másik botomat is, az egyetértés 
nevűt, és ezzel felbontottam a testvéri viszonyt Júda és Izráel között. Azután ezt 
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mondta nekem az ÚR: Most még szerezz magadnak bolond pásztorhoz illő 
holmikat. Mert olyan pásztort fogok támasztani az országban, aki az 
elveszettekkel nem törődik, az elkóboroltakat nem keresi meg, a sérülteket nem 
gyógyítja, a fáradtaknak nem viseli gondját, de a kövéreknek a húsát megeszi, és 
körmeiket letördeli. Jaj a mihaszna pásztornak, aki elhagyja a nyájat! Fegyver 
járja át a karját, meg a jobb szemét! Száradjon el a karja, vakuljon meg a jobb 
szeme! 

 
 
Imádkozzunk!  
 
Köszönjük azt, drága Urunk, hogy a Te kegyelmességedből lehettünk a Te 

népeddé, és lehetünk itt is, a Te házadban, figyelhetünk szavadra. Köszönjük, 
drága Urunk, hogy adod a Te Igédet nekünk, mert tudod, hogy erre van 
szükségünk. Tudod, hogy a Te Igéd éleszti az életet. A Te Igéd növeli bennünk a 
hitet, s utat mutat. Urunk, Istenünk! Bocsásd meg, hogy a szívünk annyi 
mindennel van tele, és ide is hoztuk ezeket az érzéseket, indulatokat, bűnöket. 
Köszönjük, hogy megvallhatjuk Neked. Kérjük, hogy bocsásd ezt meg nekünk. 
Bocsásd meg, hogy sokszor nincs hely a szívünkben a Te szavadnak, a Te 
gondolataidnak, hanem csak a magunk akaratát akarjuk végrehajtani, kivívni, 
kiharcolni. Urunk, Istenünk! Kérünk, hogy munkálkodj a mi lelkünkben! 
Engedd, hogy fogékonyak legyünk mindarra, amit Te akarsz nekünk mondani! 
Munkáld bennünk az akarást az engedelmességre! Urunk, Istenünk! A Te 
áldásodat, Lelkedet kérjük most!  

Ámen.  
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése: 
 
Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog 

ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. 
(Zsolt 32,1-2.) 

 
 
 
Igehirdetés  

 
Eléggé sötét szakasza ez a Zakariás könyvének. Ezért is olvastuk hozzá János 
evangéliumának ide vonatkozó részét, mintegy ellenpontként, világító 
szövétnekként. Az előző fejezetekben csodálatos próféciákat hallhattunk a 
Messiás eljöveteléről, a boldog jövendő korszakáról.  
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Csakhogy ez a boldog jövő még késik, Isten népe még nem tapasztalhatja meg 
teljességében ezeket az áldásokat, mert közben valami történik. Isten ítélete, 
Isten haragja közeledik a népre megérdemelten, mert baj van a néppel.  
 
A jól ismert kép jön itt is elő: a pásztor és a nyáj képe. Izrael népe, az Isten népe, 
a keresztyén gyülekezet hasonlít a nyájhoz. Dávid király nagy örömmel vallja a 
23. Zsoltárban: Az úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön 
nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem, lelkemet megvidámítja az 
igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Boldog, békességes állapot, Isten a 
pásztorom, Ő vezet, Ő gondoskodik rólam.  
 
De itt közel sem erről van szó. Felborult a rend, egyáltalán nincs rend a nyájban. 
A pásztorok jajgatnak, mert pusztulás éri a legelőiket, az oroszlánok is 
ordítanak, mert odalett az élőhelyük.  
 
Zakariás ebben a fejezetben Kr.e. több száz évvel jövendöl a Krisztus 
eljövetelének koráról. Ez a fejezet is messiási prófécia, ami hajszálpontosan 
beteljesedett, amikor Jézus Krisztus testet öltött. A pusztítás északról jött, a 
Római Birodalom megfosztotta őket kormányzási joguktól és hatalmuktól; 
pontosan úgy, ahogyan ezek a versek elénk tárják. Libanonon át Jeruzsálemig 
jöttek a megszállók, nem kímélve Isten népét, közben lemészároltak nagyon sok 
zsidót.  
 
Ez is nagy baj, de még nagyobb, hogy rossz pásztorok vannak a nyáj élén. Izrael 
élén olyan vezetők vannak, akik nem látják el feladataikat, nem gondoskodnak a 
nyájról. A nép vezetői elnyomták a népet és még csak bűntudatuk sem volt 
emiatt. Kiváltságos helyzetükkel visszaéltek, azt arra használták fel, hogy 
közben meggazdagodjanak. A papság is mindenestül romlott volt. A lelki 
vezetők nem vezettek, hatalmaskodtak a nyájon, visszaéltek pozíciójukkal. A 
templom helye nem az istentisztelet helye volt, hanem kalmárságnak háza. 
Gondolhatunk itt az evangéliumokból ismert templomtisztítási jelenetre. 
Jézusnak mennyire fájt, hogy az imádság házát latrok barlangjává tették, ott 
adtak, vettek, kufárkodtak. Csak azt az áldozati állatot lehetett bevinni, 
amelyikre előzőleg ráütötték a jóváhagyó pecsétet, csak a megfelelő 
pénzeszközzel lehetett fizetni és az átváltáson is búsás hasznot húztak. A nép 
vallási vágyából húztak hasznot. 
  
A próféciából úgy tűnik, hogy Isten ítélete ez a népére. Isten megvonta tőlük 
irgalmasságát. Én sem szánom többé a föld lakosait! Én adtam őket királyaik 
kezébe, minden embert az ő felebarátja kezébe. Isten kiszolgáltatta őket idegen 
hatalmaknak, egymásnak, és rossz, mihaszna pásztoroknak. Mindezt miért? Mer 
az igazi pásztor nem kellett!    
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Itt szeretnék kapcsolódni ehhez az igeszakaszhoz, mert mi is valahova tartozunk, 
valamilyen nyájba. 
 
Először nézzük meg milyen a jó Pásztor nélkül való nyáj képe?  
Az Igéből élénk táruló kép katasztrofális. A juhok leölésre szántak; ezt többször 
is kiemeli ez a rövid szakasz. A nyájat eladási tárgyként kezelik a pásztorok, 
arctalan, személytelen tömeg, akikkel azt lehet tenni, amit csak akarnak. Nem 
túlságosan jó perspektíva, hiszen nincs jövőjük. Nem látni, mi van a halálon túl. 
Félelmetes mélység, tátongó üresség látszik csupán. Nem látszik az élet értelme, 
nincs igazi cél, amiért lehetne élni. Nem kíméli őket senki sem, 
megnyomorgatottak, egymás húsát eszik, az elveszett után nem mennek, a 
gyöngét, erőtlent nem erősítik. Nem cél az erőtlenek védelme, a betegek 
gyógyítása. Az ember kihasználja a másik embert, tárgyként kezeli, a 
munkahelyen, a családi életben. A másik ember arra való, hogy engem tegyen 
boldoggá, hogy a hátára lépve haladjak tovább a magam útján. Sajnos ezt még 
házasságokban is lehet így megélni.  
 
Egyenes következménye ez a rossz választásnak. Rossz pásztort választottak. 
Könnyű prédája ez a nyáj a rablóknak, a vadállatoknak, és ezekből van ma is 
bőven a társadalomban, gazdasági és politikai életben. A hamis pásztorok nem 
áldozzák fel magukat, az áldozatok a nyájból vannak. A nyáj zsákmány, 
lehetőleg minél olcsóbb zsákmány, meg lehet vásárolni üveggyöngyökkel, mint 
ahogyan a spanyol hódítók tették az indiánokkal, aranyukért cserébe 
üveggyöngyöket adtak, a tudatlanok meg azt hitték értékesnek.  
 
A pásztor nélkül való nyájból könnyű a pártoknak táborokat toborozni, mert 
bárkire nyitottak, akik valamit is ígérnek, vagy valamiféle ésszerű megoldást 
kínálnak a problémákra. Így dőlünk be mi is fedezet nélküli szavaknak, amikről 
csak a végén derül ki, hogy nincs is mögötte semmi, csak kampány. Nem 
politizálni szeretnék, véletlenül sem. Csupán azt aláhúzni, hogy ne adjuk oda a 
hitünket, az Istennel való kapcsolatunkat, igazi értékeket semmiért és senkiért. 
Mert nem éri meg, mert a vége ez a katasztrofális kép, amikor már az Isten is azt 
mondja: Nem kíméllek titeket többé, nem őrizlek titeket többé.  
 
Bekövetkezik az, amiről itt beszél a prófécia, hogy eltörik a két bot, a szépség 
(vagy más fordítás szerint a jóakarat) és a szövetség botja. A külső és belső 
egység szétzilálódik, nincs aki megteremtse a békességet, hiányozni fog a 
politikai egyensúly. Isten visszavonta szövetségét, vége van az Ószövetségnek. 
 
 Nem szeretném itt most beazonosítani a hamis pásztorokat. Itt az Ige többről is 
beszél, magyarázatokban negyvenfélét is találhatunk. Jobb nekünk ehelyett 
inkább a Jó Pásztorra irányítani a tekintetünket. Az utolsó idők Antikrisztusáról 
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is szól ez a prófécia, aki majd jön, de tervei meg fognak semmisülni, amikor az 
igazi Pásztor visszatér.  
 
Milyen a másik nyáj állapota a jó Pásztor irányítása alatt? Életük van, nem 
leölésre, hanem életre szántak. Egy másik ige megvilágításában, amit ugyancsak 
a János evangéliumában olvashatunk: Én örök életet adok nekik, és soha örökké 
el nem vesznek és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Tudják, hogy 
mindenkor az Úrral lesznek, akár itt a földön, akár majd azon túl. Ez biztonságot 
ad betegségben, félelmes helyzetek között. Bővölködnek, mindenből van elég. A 
hívő ember megtapasztalja azt az igazságot, hogy mindenre van ereje, tovább 
menve, mindenre jut ideje, mindenre jut pénze, ami szükséges, mert kér és 
adatik. A jó Pásztor megelégíti a nyáját. Békességük van, kijárnak meg 
bejárnak, biztonságban vannak. Kivezeti Jézus az övéit bűnös útaikból, 
rabságból, megkötözöttségből, sötétségből, elveszettségből, halálból. Hihetetlen 
szabadságot jelent ez. Ha el is vész egy, mert rossz útra tévedt, a pásztor megy 
utána és hazahozza, mert egy sem veszhet el. A beteg számíthat orvosságra, a 
gyenge erősítésre és bátorításra. Védelem alatt vannak, szeretetteljes kapcsolat 
van a pásztor és a nyáj között. Egyenként ismerő őket, néven szólítja, sajátjának 
tekinti őket.  
 
Jézus szemében mi nem tömeg vagyunk, hanem egyenként drágák és kedvesek, 
ő adja meg értékünket, ha úgy tetszik önértékelésünket. A juhok jól megférnek 
együtt a közös akolban, nem bántják egymást. Jézus idejében egy akolba több 
pásztor nyáját is beterelték és ez nem okozott gondot, hiszen a pásztorok 
ismerték egyenként juhaikat.  
 
Közösséget teremt a Jézussal való kapcsolat, nem elválaszt egymástól, hanem 
igazán összeköt egymással. Nem ellenségem a másik ember, hanem 
testvéremmé lesz, akit tudok különbnek tartani magamnál, akinek tudom a javát 
keresni, akivel tudok különböző természete ellenére is békességben és 
szeretetben élni. Nem kihasználom vagy használom, hanem szolgálok neki azzal 
a szeretettel, amit a Pásztortól kaptam. A juhok felismerik a pásztor hangját, azt 
meg tudják különböztetni a többitől, ezért idegent nem követnek. 
  
Ez itt a két „nyáj” képe, bár az első esetben a nyájat idézőjelbe tenném, hiszen 
inkább csődületről, tömegről, csordáról van szó. Tudom, hogy itt sincsenek 
tiszta képletek, hiszen attól, hogy valaki megváltott gyermeke Istennek és a 
nyájába tartozó, még lehet, hogy nem éli meg a közösséget, vagy nem engedi, 
hogy a Pásztor tisztogassa. De azért jó tisztában lenni vele, hol van az életünk, 
hova tart az életünk, közösségünk. Kinek a nyájába tartozunk? 
  
Hiszen mi is választunk, bár ismerjük jól az Igét, amit Jézus mond: nem ti 
választottatok engem, hanem én választottalak titeket, mondja a tanítványainak. 
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Ő választ minket, ő tesz minket bárányaivá, legelőjének juhaivá. Mi csupán 
hálás szívvel igent mondhatunk erre a választásra és megmaradhatunk ebben az 
ő kegyelmességéből. Felnyitja a szemünket, hogy meglássuk benne Azt, akire 
egyedül érdemes bízni az életünket, akire egyedül érdemes hallgatnunk.  
 
Jézus szeretne a mi jó pásztorunk lenni egy életen át. Zakariás is itt róla beszél. 
Ő az, akinek az árát 30 ezüstre becsülték. Ez volt az az ár, amit kártérítésként ki 
kellett fizetni egy ökör által felöklelt rabszolgáért. Itt nyilatkozniuk kell, hogy 
megtartják-e a pásztort, vagy elbocsátják, és mennyire becsülik szolgálatait. A 
30 ezüstpénz a lebecsülést jelenti, a semmibevételt. Nem kell ez a pásztor. A 
tömeg ezt kiáltozta nagycsütörtökön: Nekünk nem királyunk van, hanem 
császárunk, mert Jézus nem kellett. Jézusra pedig "feszítsd meg!"-et kiáltottak. 
 
 Az evangéliumok tudósítása szerint így volt ez. Júdás 30 ezüstpénzt kapott 
Jézus elárulásáért, ennyi volt az Ő ára, ami azután valóban a fazekasok elé 
került. Júdás visszavitte a pénzt a főpapoknak, de azok nem vették vissza, mert 
vér tapadt hozzá, így vették meg belőle a Fazekasok mezejét. 
 
A jó Pásztor életét adja a juhokért. Jézus Krisztus új szövetséget kötött. Jézus 
Krisztus törődése a nyájjal olyan mértékű, hogy az életét teszi le érte, nem 
bérért, hanem szeretetből, ingyen kegyelméből. 
  
Hagyjuk, hogy törődjön velünk, figyeljünk az Ő hangjára! Engedjük, hogy 
kézbe vegyen, néven szólítson, bátran vigyük eléje gondjainkat, megoldatlan 
helyzeteinket, hogy Ő vezessen ki minket az istenfiak szabadságára. Adjunk 
hálát Neki azért, hogy az életét adta értünk és várjuk az Ő szabadítását! 
Bocsánatát is kérhetjük azért, hogy – bár már ismerjük Őt – mégsem figyelünk 
Őrá, és nem élünk a szeretetéből; meg azért is, hogyha arra jöttünk rá, hogy mi 
magunk is váltunk rossz pásztorokká, akik nem törődtünk a ránk bízottakkal, 
hanem önös érdekeinknek szolgáltunk. Kérhetjük, ajándékozzon nekünk 
pásztori szívet, hogy ezzel is Őt szolgáljuk.  

Ámen. 
 
Imádkozzunk!  
 
Áldunk és magasztalunk Téged, Úr Jézus Krisztus, mert Te vagy a Jó 

Pásztor, Aki az életedet adtad a juhokért, a Te nyájadért. Dicsérünk azért, hogy 
nem tartottál vissza semmit, hanem egészen adtad Magadat a keresztre. 
Dicsérünk a feltámadás csodájáért, hogy legyőzted a halált, és hogy velünk vagy 
minden napon a világ végezetéig; hogy Te jársz elöl, és Téged követhetünk. 
Urunk, Istenünk! Köszönjük, hogy Melletted bővölködő életünk van. Köszönjük 
azt, Urunk, hogy Benned mindent megtalálunk, ami előre segíti az életünket, a 
Te országod felé, ami a növekedést adja. Urunk, Istenünk! Add, hogy Hozzád 
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tartozzunk! Hogy mindenkor tudjunk Rád figyelni, Neked engedni! Ismered a 
mi vonakodásunkat, csökönyösségünket. Tudod azt, hogy össze tudjuk keverni a 
hangokat, de Te tudsz bennünk világosságot teremteni, hogy megismerjük a Te 
hangodat. Segíts nekünk jól dönteni, jól választani, nemcsak pártot, hanem 
legfőképpen Téged Magadat! És minden döntésünkben újra és újra Téged, hogy 
tudjunk a Te Igéid alapján haladni előre a hit útján. Urunk, Istenünk! Segítsd 
meg a mi gyülekezetünket, hogy lehessünk mi kiábrázolása a Te nyájadnak! 
Olyan testvéreivé egymásnak, akik tudják egymást szeretni, egymást segíteni. 
Köszönjük, Urunk, azt a védelmet, ami Melletted van. Urunk, Istenünk! Eléd 
visszük a gyászolókat, a szomorkodókat. Látod, hogy mennyi temetésünk volt 
ezen a héten. Urunk, Istenünk! Te adj nekik vigasztalást, te töröld le az ő 
könnyeiket! Gyógyítsd be sebeiket Magaddal, a Te szereteteddel, kegyelmes 
jelenléteddel az ő életükben! S Urunk, imádkozunk azokért a családokért is, 
akiket árvíz sújt, akik rettegnek és bizonytalanságban vannak. Kérünk különösen 
is egy családért a gyülekezetünkből, hogy őrizd meg őket, adj reménységet az ő 
szívükbe! Urunk, Istenünk! Te taníts meg mindannyiunkat imádkozni. Hozzád 
kötődni! Te áldd meg a mi csendben elmondott imádságunkat is! … 

Ámen.  
 
 
 
 
HEIDELBERGI   KÁTÉ  XIII. ÚRNAP  
 

33. Miért nevezzük Krisztust „Isten egyszülött Fiának”, ha mi is Isten 
gyermekei vagyunk?  
 
Azért, mert egyedül Krisztus Istennek amaz örök, természet szerint való Fia, 
- minket ellenben Isten Őérette kegyelemből fogadott gyermekeivé. 
(Jn 1,1-3; 14,18; Zsid 1,1-2; - Jn 1,12-13; Rm 8,15-17; Gal 4,6; Ef 1,5-6.)  
 
 
34. Miért nevezed Őt „mi Urunknak”?  
 
Azért, mert Ő minket testestől-lelkestől a bűnből és az ördög hatalmából nem 
aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltván a maga tulajdonává tett. 
 (1 Kor 6,20; 7,23; Kol 1,14; Ef 1,7; Mt 1,21; Zsid 2,14-15; 1Jn 3,8; 1Pt 1,18-19; 
Tit 2,14.)  
 


