
 
30. Jézus a jó pásztor 

 
1.A pásztor 

Már szóltunk a pásztorokról az 5. Órán(„Hétköznapok Jézus idejében”). Ott is 

lehet meg lehet tekinteni néhány dolgot a pásztorokról. 

-A nyáját vezető pásztor metaforája mélyen benne gyökerezett azoknak a 

„nomád arameusoknak” a tapasztalatában. 

2.A pásztor képe az Ószövetségben 

-Érdekes módon Jahve szinte sohasem viseli a pásztor címet. Ilyen például a 

22. Zsoltár: „Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom”. A címet 

úgy látszik fenntartották Annak, akinek jönnie kell. 

-Allegórikus megközelítésben viszont sokszor szerepel, vagyis „az Úr olyan, 

mint egy jó Pásztor”, nem hozzá egyenesen fordulnak, mint „Istenem, 

pásztorom”, mint az előbb említett zsoltárban. 

-Már az Ószövetségben megjelenik a pásztor és a nyáj képe: az Úr szolgáira bízza a juhokat, amelyeknek 

legelteréséről maga gondoskodik. Így például Mózes halála után Józsue vezeti be a népet az Ígéret Földjére vagy 

elhozza Dávidot  a juhok karámja mögül, hogy legeltesse nyáját. Izrael királyai például nem kapták meg az 

ószövetségi szerzőktől a pásztor címet, sőt sokszor bírálják is a próféták a királyokat, hogy nem foglalkoznak a 

nyájjal, hanem saját magukat legeltették. 

-A legszebb példája ennek Ezekiel próféta könyvének 34. fejezete. Miután keményen bírálja a vezetőket, 

megjövendöli, hogy egy új pásztor lesz, az új Dávid, Jahve lesz pedig az istenük, aki egyesíti az egykor ellenséges 

Júdát és Izraelt. 

-Zakariás próféta megjövendöli az eljövendő Pásztor sorsát. Ez a Pásztor azonos lesz Izajás szenvedő Szolgájával, 

aki mint néma bárány, áldozatával megigazulást szerez a szétszórt juhoknak(Iz 53) 

3.A pásztor képe az Újszövetségben 

-Krisztus korában különbözőképpen ítélték meg a pásztorokat. Érdekes módon a törvény alapján, amelyet alig 

tudtak gyakorolni hasonlóak voltak a tolvajokhoz és a gyilkosokhoz.  

-Ennek ellenére élt még az eljövendő Pásztor jövendölése. Ezeket Jézus teljesítette be. 

4.Jézus a jó pásztor a szinoptikusokban 

-A szinoptikusok számos olyan vonást nyújtanak, amelyek előrejelzik a jánosi jó Pásztor képet. 

a)Jézus betlehemi születés beteljesítette Mikeás próféta jövendölését: 
6Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd 

a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz.”(Mt 2,6) 

b)Jézus azért jött, hogy gondját viselje a pásztor nélküli juhoknak 
36Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok: elcsigázott és 

kimerült.(Mt 9,36) 

c)Összegyűjti a tanítványok „maroknyi nyáját”, amely jelképezi azt a közösséget, amely megkapta a 

szentek örszágának ígéretét. 
32Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja országát.(Lk 12,32) 

d)Üldözni fogják kívülről és belülről, ajuhok álruhájába öltözött farkasok 
15Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.(Mt 7,15) 

e)Az idők végén a juhok Ura szét fogja választani a nyájban lévő jókat és gonoszokat: 
31Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. 32Elébe 

gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a 

kosoktól.(Mt 25,31-32) 

5.Jézus a jó pásztor szent János evangéliumban 

-Az Ószövetségi jövendölések és a szinoptikusok Jézus képét összegezi Szent János Jó pásztor képe: 

101„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hatol be, 

az tolvaj és rabló. 2Aki a kapun megy be, az a juhok pásztora. 3Az őr kinyit neki, a juhok pedig megismerik a 

hangját. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. 4Amikor mindegyiket kivezeti, elindul előttük, s a juhok 

követik, mert ismerik a hangját. 5Idegen után nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert az idegennek nem 

ismerik a hangját.”  

  



 

 

6Ezt a példabeszédet mondta nekik Jézus, de nem értették, mit akart vele mondani. 7Jézus folytatta: „Bizony, 

bizony, mondom nektek: Én vagyok a juhok számára a kapu. 8Azok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók. 

Nem is hallgattak rájuk a juhok. 9Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és 

legelőt talál. 10A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és 

bőségben legyen. 11Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért. 12A béres azonban, aki nem 

pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, otthagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas 

aztán elragadja és szétkergeti őket. 13A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a  

juhokkal. 14Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, 15mint ahogy az Atya ismer 

engem és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. 16De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az 

akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak szavamra, s egy nyáj lesz és egy pásztor. 17Azért 

szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. 18Nem veszi el tőlem senki, magam 

adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot 

kaptam az Atyától.” 19E beszéd miatt ismét szakadás támadt a zsidók között. 20Sokan közülük azt mondták: „Ördög 

szállta meg és megháborodott. Minek hallgatják?” 21Mások így vélekedtek: „Ez nem megszállottnak a beszéde. 

Vagy vissza tudja adni az ördög a vaknak a szeme világát?” 

-Jézus mondanivalóját még pontosabban körülírja, miután bemutatja azokat, akik tulajdonképpen a juhok, hívei 

rablói és farkasai. 

Ez hasonlít ahhoz a részhez, amikor Jézus az utolsó ítéletről beszél, ahol külön szól a „mennyei király” a 

juhokhoz, amelyek jobbján állnak és a kosokhoz, amelyek a balján. 

 

Példabeszéd magyarázat: 

A jó pásztor tulajdonságai: 

 1.Ajtó a juhok számára 

 2.Életét adja juhaiért 

 3.Ismeri övéit és övéi is ismerik őt. 

 4.Más szétszéledt juhokat is aklába gyűjti. 

 

Jézus a jó Pásztor tulajdonságai: 

 1.Jézus a kapu a juhok számára 

 Az azt jelenti, hogy Jézus közvetítő Istentől az emberek felé és fordítva. 

  2.Jézus, harcol juhaiért 

 Elsősorban a „tolvajok” és „rablók” ellen, vagyis a hamis tanítók és az őt el nem fogadó zsidó vezetőkkel 

  3.Jézus ismeri saját juhait  

Tud mindegyik sorsáról egyenként is, mindegyiknek gondját viseli, mindegyiket külön irányítja 

 4.Jézus összegyűjti a szétszéledt juhokat 

Jézus nemcsak a választott nép fiait gyűjti össze, hanem a világon szétszóródott minden benne hívőt. 

 

!!!! Az Ezekiel próféta könyvéből való részlet után megtaláljátok összefoglalva az összes eddigi 

házi feladatot !!!! 

 

  



 

 

FELADATOK 

 

1.A négy kép Jézus, a jó Pásztor 4 tulajdonságát próbálja bemutatni. Melyik tetszik legjobban? 

Miért? Indokold meg tíz sorban! Írd le egy lapra, fényképezd  le és küldd el! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.Olvasd el az alábbi szöveget és írjál ki 3 mondatot, amely a legjobban tetszett! 
 

Izrael pásztorai (Ezekiel próféta könyvéből) 

341Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, jövendölj, Izrael pásztorairól, jövendölj és mondd meg nekik: 

Ti pásztorok, ezt mondja az Úr, az Isten: Jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették! A pásztoroknak 

nem a nyájat kell-e legeltetniük? 3A tejet felhasználtátok eledelül, a gyapjút ruházatul, a kövér állatokat 

levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. 4A gyengét nem gyámolítottátok, a beteget nem gyógyítottátok, a 

sérültet nem kötöztétek be. Nem mentetek utána az eltévelyedettnek, nem kerestétek meg az elveszettet. 

Durván és kegyetlenül hatalmaskodtatok fölöttük. 5Így aztán szétszéledtek juhaim, mert nem volt pásztoruk, 

és a mezei vadak zsákmányává lettek és szétszéledtek. 6A hegyekben és a magas dombokon kóborolt nyájam, 

szétszóródott nyájam az egész országban, és senki nem gondolt rá, senki nem kereste. 7Ezért hát, pásztorok, 

halljátok az Úr szavát: 8Amint igaz, hogy élek – mondja az Úr, az Isten: Mivel nyájam prédává lett és minden 

vadállat felfalhatta, mert nem volt pásztora, hiszen pásztoraim nem törődtek nyájammal, pásztoraim magukat 

legeltették, nem a nyájamat legeltették, 9azért hát, pásztorok, halljátok az Úr szavát: 10Ezt mondta az Úr, az 

Isten: A pásztorok ellen fordulok, és kiveszem kezükből nyájamat és véget vetek pásztorságuknak. A 

pásztorok nem legeltetik többé magukat, kiragadom torkukból juhaimat, és nem falhatják fel őket 

többé. 11Ezt mondja azért az Úr, az Isten: Nézzétek, magam gondoskodom nyájamról, és magam ügyelek 

rájuk. 12Amint a pásztor szemlét tart nyája fölött, amikor elszéledt juhai között van, én is szemlét tartok 

juhaim fölött, amelyek azon a napon szétszóródtak.  



 

 

Visszahozom őket mindenünnen, ahová a felhő és sötétség napján szétszóródtak. 13Hazahozom őket a népek 

közül, összegyűjtöm őket az országokból és hazavezérelem őket. Izrael hegyein legeltetem őket, a 

völgyekben és az ország lakott tájain. 14Jó legelőre terelem majd őket, és Izrael magaslatain lesz a legelőjük. 

Jó legelőn pihennek majd, kövér legelőn, Izrael hegyein. 15Magam terelgetem majd juhaimat és magam 

telepítem le őket – mondja az Úr, az Isten. 16Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, 

bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött meg őrködöm. Az igazság szerint 

legeltetem őket. 17Ami meg titeket illet, juhaim – mondja az Úr, az Isten –, nézzétek, igazságot teszek a 

juhok között, a kosok és a bakok között. 18Nem volt elég, hogy lelegeltétek a legjobb legelőt, és ami 

megmaradt legelőtökből, azt összetiportátok a lábatokkal; hogy megittátok a tiszta vizet, és ami megmaradt 

belőle, azt felkavartátok a lábatokkal, 19úgyhogy a juhaimnak azt kellett legelniük, amit lábatok összetiport, 

és azt kellett inniuk, amit lábatok felkavart? 20Ezért ezt üzeni nekik az Úr, az Isten: Nos, majd én igazságot 

teszek a kövér juh és a sovány juh között. 21Mivel ti oldalatokkal és vállatokkal lökdöstétek és szarvatokkal 

ökleltétek a gyenge juhokat, amíg csak el nem űztétek őket, 22azért segítek juhaimon, hogy ne legyenek többé 

prédává és igazságot teszek juh és juh között. 23Egyetlen pásztort rendelek föléjük, aki majd legelteti őket: 

szolgámat, Dávidot. Ő legelteti őket, és ő lesz a pásztoruk. 24Én, az Úr leszek az Istenük, és szolgám, Dávid 

lesz a fejedelmük. Én, az Úr mondtam ezt. 25Szövetséget kötök velük, és kiirtom az országból a vadállatokat. 

Biztonságban élhetnek a pusztában, és az erdőkben alhatnak. 26Halmom köré telepítem őket, esőt rendelek a 

kellő időben, áldásos esőt. 27A mező fái meghozzák gyümölcsüket, és a föld megadja termését, úgyhogy 

biztonságban lesznek országukban. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha összetöröm igájuk 

fáját, és kiszabadítom őket azok kezéből, akik leigázták őket. 28Nem lesznek többé a népek prédájává, és az 

ország fenevadjai nem falják fel őket. Biztonságban élhetnek majd, nem tartja őket senki 

rettegésben. 29Bőséges termést adok nekik, hogy ne váljanak többé éhínség áldozatává az országban, és ne 

kelljen eltűrniük a népek gúnyolódását. 30Akkor majd megtudják, hogy én, az Úr, az ő Istenük velük vagyok, 

és hogy ők, Izrael háza az én népem – mondja az Úr, az Isten. 31És ti, juhaim, az én legelőm juhai vagytok, 

én meg a ti Istenetek vagyok – mondja az Úr, az Isten. 

 

 

FELADATOK ÖSSZEFOGLALVA 

 

26. Óra: Kánai menyegző és a béna meggyógyítása 

 LearningApps feladat: Keresztrejtvény 

27. Óra: Jézus, Nikodémus, szamariai asszony 

 Itt minden feladat több pontot is érhet!!! 

 1.Egy mondat kiválasztása a szövegből 

 2.A szöveg kiegészítése 

 3.Te vagy Nikodémus: mit értettél? 

 4.Te vagy a szamariai asszony: reklámozd Jézust. 

28. Óra: Jézus az élet kenyere 

 Redmenta applikáció feladat: Jezus az elet kenyere 

29.Óra: Jézus a világ világossága 

 A szentírási szöveg alapján kell dolgozni !!! 

1.Hányszor szerepel Ábrahám neve a szövegben? 

2.A szentírási SZÖVEG alapján egészítsétek ki a szöveget a LearningApps applikációban. A szöveg után 

megtaláljátok, hogyan kell belépni 

 

  



 

Hogyan kell belépni 

 

1.Redmenta( 28. Óra) 
1.Keresd meg a Google-n:  Redmenta 

2.Klikkelj rá az első sorra, melyen írja: Redmenta 

3.Amikor megjelenik a piros színű oldal nyomd meg a Jumper-t 

4.Megjelenik majd egy téglalap, amelyben írja: Jumper code, írd be a kódot: Jezus elet kenyere majd 

nyomd meg a Jump gombot 

5.Megjelenik majd a piros rész alatt: Jezus elet kenyere. Menj lejjebb és klikkelj a következőre: Start to 

fill up the sheet 

Vigyázz, mert most a Jumper kódban nincsenek ékezetek, tehát a Jumper kód: Jezus elet kenyere és nem 

Jézus élet kenyere!!!  

6. A következő oldalon e-mail címet kér és más adatokat. Nem kell, hogy kitölts semmit, hanem 

egyszerűen klikkelj a Skip-re. 

8.Megjelenik egy benevezés. Beadod a személynevet és csaldánevet, majd nyomd meg a Next kék gombot 

7.Megjelenik a megoldandó teszt, ahol meg kell, hogy határozd melyik állítás helyes és melyik nem. Ahol 

gondolod, hogy helyes klikkelsz a True-ra, ahol nem a False-re. 

8. Mikor bevégezted nyomd meg a Next gombot 

9. Megjelenik egy oldal melyen írja Overview, klikkelj a Next-re 

10. Megjelenik egy lap, amely hasonlít a 7. Pontban leírthoz, klikkelj egyszerűen a Skip-re 

11.Megjelenik egy lap melynél felül írja Evaluation. 

12. Készíts egy screenshot-ot a lapról és küldd el akár a WhatsApp oldalra, akár  Facebook Messenger-en. 

 
2.Learningapps 

1.Rámész a Google keresőre, majd beírod telefonon: learningapps.org 

2.Klikkelj rá az első lehetőségre, így bejutsz az applikációba. 

3.A jobb felső sarokban klikkelj a magyar nyelvre       

4.A „Tankocka keresése” rovatba, a bal felső sarokba írd be a kódot. 

5. A kategória címszónál klikkeld be: Vallás 

6.Megjelenik az ikon a kód nevével. Klikkelj rá és követve az utasításokat oldd meg, majd küldd el screenshot-

tal a megoldást 

 
 

 

 


