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AZ ÚR AZ ÉN PÁSZTOROM 

Alapige: Zsolt 23  

Dávid zsoltára.  

Az Úr az én pásztorom, nem 

szűkölködöm. Füves legelőkön 

terelget, csendes vizekhez vezet 

engem. Lelkemet felüdíti, igaz 

ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a 

halál árnyéka völgyében járok is, 

nem félek semmi bajtól, mert te 

velem vagy: vessződ és botod 

megvigasztal engem. Asztalt 

terítesz nekem ellenségeim szeme 

láttára. Megkened fejemet olajjal, 

csordultig van poharam. Bizony, 

jóságod és szereteted kísér életem 

minden napján, és az Úr házában 

lakom egész életemben.  

 
Kedves Testvérek! A 23. zsoltárt olvastuk el, amely talán az összes zsoltár közül a legkedveltebb és 

leginkább szeretett. Gazdag költői képei a legridegebb szívekig is elér. 

A zsoltárral kapcsolatban egy történetet szeretnék elmondani: Egyszer régen élt egy jól ismert 

színész, aki esténként nagy közönség előtt játszott. Minden előadást a 23. zsoltárral fejezett be, amelyet 

nagy tapssal fogadott a közönség a színházban. De az egyik este egy fiatal férfi lépett elő a tömegből. A 

színészhez lépett, és udvariasan megkérdezte, hogy ezúttal lehetséges lenne-e, ha ő olvasná fel a 23. 

zsoltárt. A színész meglepődött a fiatalember kérésére, s bár vonakodva, mégis beleegyezett, hogy a 

fiatalember olvassa fel a zsoltárt.   

 

A fiú gyenge hangon kezdte el a zsoltárt, s amikor 

befejezte, senki sem tapsolt, hanem az emberek egyszerűen 

csak a helyükön ülve, csendesen sírva fakadtak. A színész soha 

nem látott semmit. A nagyközönség válasza megdöbbentette, s 

megkérdezte a fiatalembert, hogy mi az a titka annak, hogy 

képes volt a közönséget felkavarni, és ilyen módon könnyekké 

indítani őket. A fiatalember egyszerűen és alázatosan így 

válaszolt: - Uram, Ön ismeri a zsoltárt, de és ismerem a 

pásztort, akiről a zsoltár szól… 

 

-------- (Szolgálattevő: Rev. Sally Russel, tolmács: Pótor Mirjam) -------- 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

 

A huszonharmadik zsoltár 

Jóságos őrző pásztorom az Isten, 

Szükségem, gondom immár semmi sincsen: 

Dús rétein, mezőin megpihentet, 

A nyugalom vizeihez terelget, 

Lelkemet felüdíti szent nevében, 

Mert az igazak ösvényére léptem. 

Még akkor se rémítene az árnyék, 

Ha a halál borús völgyében járnék: 

Vessződ, botod védene, vigasztalna, 

Rajtam gonosznak nem volna hatalma. 

Asztalt terítesz, hogy melléd leüljek, 

Ellenségeim láttára üdvözüljek. 

A homlokomat olajjal töltöd be 

És csordultig töltesz bort serlegembe 

Körülölel nagy jóságod, kegyelmed, 

társa maradsz örökké életemnek. 

Hosszú napok, évek támadnak, múlnak, 

S én ott lakozom házában az Úrnak. 

Ismeretlen szerző 

ford.: Bókay János 

 

 

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK – Jobb nektek így! 

 „Jobb néktek így, hogy immár elmegyek” 

Bár szívetek sajog, vérzik e szóra. 

Ám fájdalom bölcsője az örömnek, 

S enyészet az öröklét hordozója. 

Virág fakad a sírhalom tövében. 

Érettetek s még sokakért folyt vérem, 

Jobb néktek így!… 

Jobb néktek így! Nem ismertek ti még, 

Nem, lélekben, csak múló porhüvelyben; 

Ím lássátok a megtisztult Igét, 

Mi salak volt – a test – eztán pihenjen. 

A lelket egykor rátok majd kiontom, 

Hogy kebleteken égi láng lobogjon. 

Jobb néktek így!… 

Jobb néktek így! Míg féltve őrzi anyja, 

Nem oly merész, nem oly erős a gyermek. 

De künn a síkon, önmagára hagyva 

Tanul szemébe nézni fergetegnek. 

Keblét viharra, vészre bátran tárva, – 

Ott születik a hős a bősz csatákba’… 

Jobb néktek így!… 

Jobb néktek így! Bár most nem értitek, 

Hisz könnyben úszik szemetek pillája, 

Ám lesz idő, igen, megéritek, 

Hogy tisztán láttok napba’, éjszakába. 

A hívőké az élet koronája, 

Higgyétek hát a szó akárhogy fájna: 

Jobb néktek így! 

Vajkó Pál 

2019. június: 

 

5. szerda  16.30-18 Cserkészet 

6. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

6. csütörtök 16.30-18 Cserkészet 

6. csütörtök 17.00 Ifjúsági óra 

8. szombat 10.00 Konfirmációs óra 

9. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

9. vasárnap 10.00 
Pünkösd első napján úrvacsorás istentisztelet és konfirmáció. Párhuzamosan 

gyermek-istentisztelet.  

9. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

10.  hétfő 10.00 Pünkösd másodnapján istentisztelet 

 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk süteményt, teát. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 

Céladakozást hirdettünk meg parkosítási munkákra a templom körül. 
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