
2021. április 25. – Húsvét 4. vasárnapja – Jn 10,11-18 – Jézus a pásztorom? 

 

Nagyszüleimnél két Jó Pásztort ábrázoló kép is volt. Az egyiken a kedves arcú Jézus megy a juhnyáj 

előtt, a másikon aggódó tekintettel egy sziklaszirtről menti az elkószált báránykát. A nagymama 

sokszor elmondta nekem: „Tudod, az Úr Jézus vezet bennünket, és ha eltévelyegnénk, megkeres, és 

visszavisz a helyes útra”. 

Lehet, hogy ennyi elég is lenne: Jézusunk vezet, irányít és óv! 

Azóta persze tudom, hogy az „elveszett juhról” szóló példázatban fontos szerepe van a pásztornak, 

mint gondviselőnek, de mégis inkább az elveszett megtalálása miatti örömről van szó. A „jó pásztor-

ról” szóló példázat arról szól világosan, hogy Jézus jó pásztora övéinek, ellentétben a rossz pásztor-

ral, a béressel. A rossz pásztorok csak magukkal törődnek, juhaikat nem ismerik, hagyják elszéledni a 

nyájat, megfutnak a farkas elől. A jó pásztor előttük jár, mutatja a helyes utat… 

Nincs más jó pásztor! Vannak olyan vallások, szekták, irányzatok, amelyek azt mondják, hogy 

sokféleképpen el lehet jutni Istenhez. „Minden út Istenhez vezet” – a különféle törvények, szokások, 

cselekedetek Hozzá juttatnak el. Jézus azt képviseli, amikor ajtónak is nevezi magát, hogy Istenhez 

rajta keresztül (példáját követve) lehet eljutni. 

 

Globalizált világunkban vannak olyan „vezetők”, akikről nem is tudjuk, hogy kicsodák. Ők diktálják a 

különféle médiacsatornákon keresztül, hogy miként kell élni. Ők ismerik a célt. A tömeg, a digitalizált 

ember pedig csordaként követi a „hangot”. Alig akadnak, akik érzik, hogy a „haladás iránya” zsákutca. 

Jézusban minden időben bízhatunk. Ő az a Jó Pásztor, aki kivezet, elvezet és bevezet!  

Kivezet: Jézus, aki megtalál a bűnben, képes a megkötözöttségből kiszabadítani, gyarlóságból 

kiemelni, megtérésre hívni.  

Elvezet: garanciát vállal, hogy irányítani fog. „Legeltet”, azt adja, amire szükségem van. A természet-

filmekben láthatjuk, hogy a vadon „szabad” állatainak nincs pásztoruk. A zebrák, antilopok úgy legel-

nek, hogy figyelnek minden neszre, szemük riadtan néz, hogy mikor tűnik fel ragadozó. Ellenben a 

legelésző juhok nem figyelik a szagokat, zajokat, mert van pásztoruk, rábízhatják magukat.  

Bevezet: Bevisz az otthonunkba, ahol jó lenni, ahol békesség van. Otthont biztosít itt a földön egy 

közösségében (kisközösség, jó egyházközség). Azután otthont biztosít odaát, ha időnk lejárt... Azt 

mondta, hogy olyan „helyet készít”, ahol nem lesz könny, fájdalom, halál, gyász, betegség. Ahol csak 

örökös öröm van, öröm! 

Ma van a hivatások vasárnapja. Tatán a plébános minden vasárnap azzal fejezi be a hirdetést, hogy 

kéri a hívek imáját papi hivatásokért, jó papokért. Még egy Prohászka-imakört is alapított, hogy a 

közösség erejében is kérjék az Urat. Gondolom, az Úron nem fordul! De ha ezen a napon mindnyájan 

tudatosítanánk sajátos hivatásunkat, és megújítanánk az igaz elköteleződést Jézus és az ő ügye 

mellett, talán nagyobb eséllyel lennének emberek, akik vállalnák a papi hivatást, a keresztény 

közösségek, az egyházközség szolgálatát. 

Ha Jézust igazán követni akarjuk, akkor nekünk is gyakorolnunk kell az ő jó pásztori lelkületét minden 

embertestvérünk felé. 
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