
BEVEZETŐ ELMÉLKEDÉS 

 

Jézusunk!  

Ismét összejöttünk ebbe a jól ismert terembe, mi, a Bokor közösségeiért felelős testvérek, hogy 
átélhessük összetartozásunkat, újra erőt meríthessünk egymás szeretetéből, tapasztalataiból, 
vállaljuk a további feladatokat és keressük a fejlődés útját.  

Az Isten Országa építése jegyében a Te nevedben jöttünk össze, s mert a Te nevedben jöttünk össze, 
ígéreted szerint hisszük, hogy itt vagy közöttünk.  

Köszönjük. Kérünk, vezéreld munkánkat.   

Kissé dideregve bújunk össze, mert pásztorunk eltávozott tőlünk, ama másik aion-ba, s nincs ki 
szavával szólongatva, a kolompot rázva járna előttünk, utat mutatva nekünk. Árváknak érezzük 
magunkat, De erre semmi okunk. Mert, akit mi pásztorunknak gondolunk, az a te Bojtárod volt. Ő 
mindig Rád mutatott, a Te utadra irányított, Mert az igazi Pásztor Te vagy. Bojtárod segítségével 
megismertük és megértettük hangodat s megtaláltuk az utat, amelyen Te vezetsz jó legelőre 
bennünket.  

Nincs tehát félni valónk. Csak Rád kell figyelnünk. 

Te, a Pásztor azt is mondtad, hogy Te vagy a juhok ajtaja. 

Az ókori pásztorok az akol nyílása előtt keresztbe feküdtek le éjszakára, míg a juhok is aludtak.  Így 
védték nyájukat a tolvajoktól, és vadállatokról. Azt is mondtad, hogy a jó Pásztor élete árán is védi a 
nyáját. Emlékeztetőül pár idézet a KIO-ból. 

„Csak ezen az ajtón ki-be járó juhok találnak legelőre, ami pedig a juhok számára élet és nem-élet 
kérdése, az élet feltétele, hiszen legelő nélkül nincs élet, és ajtó nélkül nincsen számukra legelő.  
A Pásztornak gondja van minden juhára, a más akolban lévő juhait is elhozza magához, mert minden 
juhának jó pásztora akar lenni.   
Szeretetének nincsen határa. Kész az ősmintából való mindent-adásra értünk: a jó Pásztor életét adja 
juhaiért.” 

Életedet adod, hogy juhaidnak bőséges legyen az élete. Mert a bőség Te magad vagy. És most 
Gyökössy Bandi bácsit idézem: „Ez a bőséges élet egyszerre két dolgot jelent: Akinek Jézusa van, 
mindene van. Akinek Jézusa van, annak mindig elég az, amije van, mégpedig úgy elég, hogy másnak 
is jut belőle.” 

Ebben a bőséges életben, az élet bőségében meg kell maradnunk, ebben kell kiteljesednünk.  

De ez az élet sokat követel, s a magunk erejéből nem tudunk ebben megmaradni. Kísértéseink, 
bűneink és a világ csábításaival szemben védelemre, megtartásra szorulunk.  

Ismerted gyengeségeinket Jézusunk, ezért imádkoztál életed utolsó estéjén az Atyához: 

„Értük könyörgök, akiket nekem adtál, mert ők a tieid. Tartsd meg őket a Te nevedben…  
Amíg velük voltam, megtartottam őket, a Te nevedben, akiket nekem adtál, megőriztem őket.” 

Jézusunk, hisszük azt teljes alázattal, (kicsinységünk tudatával), hogy minket Neked adott az Atya és 
meg is őriz minket. 

És mi megpróbálunk életed és tanításod nyomán tanítványaiddá lenni.  Törekszünk arra, hogy 
eszünkben, szívünkben, cselekedeteinkben tanításodhoz szabjuk az életünket.  

Hogy tanítványoddá válók és tanítványoddá nevelők legyünk. A Te Eklézsiád vagyunk. Nem mint 
szervezeti egység, hanem mint a nyáj egysége. Ezért az Eklézsiáért könyörögsz, hogy mindnyájan 



egyek legyenek, Amint az Atya benned van és Te az Atyában, úgy egyek legyünk Bennetek, s így 
elhiggye a világ, hogy Te az Atya küldötte vagy. 

Tanúságot kell tennünk nekünk erről és arról, hogy nem juthatunk el az Atyához csak Általad.  

Mi az a közösség vagyunk, akiket a Te szereteted akar egybe tartani. Mert Te azzal a szeretettel 
szeretsz minket, amellyel az Atya szeret Téged, és Te az Atyát, s nekünk is ezzel a szeretettel kell 
egymást szeretnünk. Parancsba adod azt nekünk. S nemcsak a testvéreket, a felebarátot, hanem még 
az ellenséget is úgy kell szeretnünk, ahogy Te szereted, mert csak úgy maradhatunk meg a Te 
szeretetedben. Kemény parancs ez, de ha velünk és bennünk vagy, és mi tebenned, nem lehetetlen. 
Börtönviselt testvéreink és a történelem vértanúi a tanúságtevői ennek.  

Jó Bojtárod megismertette és megértette velünk a szeretet tanításainak 3 alaptörvényét. S hogy 
ebben a tanításban megmaradjunk, és erősödjünk, azért vagyunk most együtt. Ezért vállaljuk a 
programba adott szolgálatokat is.  

S hadd fejezzem be ezt a hozzád fordulásomat Jézusom Bandi testvérem nemrég elmondott 
szavaival:  

Tudjuk és merjük tenni a dolgunkat. Higgyünk abban, hogy a kis apró feladatvállalásunk együttese 
tesz erőssé és jellé bennünket. Így lehetünk a megváltás hírének segítőivé. Vegyük a Lélek ajándékait. 
Higgyünk abban, hogy, ha feladatot kaptunk, akkor erőt és segítséget is kapunk a feladat ellátásához. 
Nehéz az úton járni, feszülni kell érte, ahogy a „Ha én rózsa volnék” című dalban is énekeljük: 

Ha én rózsa volnék, sohase lobognék. 
Mindenféle szélnek haragosa volnék, 
Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, 
S nem lennék játéka semmiféle szélnek.   

Amen. 

[Trásy Éva] 
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