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Az ajtó! 

János evangéliumában többször találkozunk Jézusnak azzal a kifejezésével, hogy „én vagyok”. Ötezer ember 
csodás módon jóllakott, és Jézus önmagára irányítja a figyelmet, és ezt mondja: „Én vagyok az élet 
kenyere.” Máshol azt mondja, Ő az ajtó, az út, az igazság, az élet. És talán a legismertebb: „Én vagyok a jó 
pásztor.” A határozott névelő mélyebb értelmet ad e kijelentéseknek. Amikor tehát Jézus azt mondja, hogy 
„én vagyok a jó pásztor”, „az ajtó”, ez azt jelenti, hogy nincs más jó pásztor vagy ajtó! Nincs más út, nincs 
más igazság… 

Vannak vallások, szekták, irányzatok, amelyek azt mondják, hogy sokféleképpen el lehet jutni Istenhez. 
Vannak, akik azt mondják, minden út Istenhez vezet. A különféle szokások, rítusok, törvények, cselekedetek 
Istenhez juttatnak. Megfontolandó Jézus szava: „Én vagyok az út, az igazság és az élet: senki nem jut az 
Atyához csak én általam” (Jn 14,6). Illetve a mai szakaszban olvasható „Én vagyok az ajtó”. Mindezt 
összefoglalva mondhatjuk, hogy csak Ő az igazi megoldás az életünkre?! 

Ma sok bizonytalanság vesz körül minket, és sok gyenge emberrel találkozunk. Olyanokkal, akik nem mernek, 
vagy lassan már nem is tudnak dönteni. Nem merik feltenni az életüket semmire, ezért legföljebb addig a 
„bölcsességig” jutnak, hogy „majd csak lesz valahogy”. Aki nem kritikusan gondolkodik, nincs véleménye a 
dolgokról, aki nem a teljes valóságról tájékozódik, csak egyoldalú információt hallgat meg, azt könnyű félre-
vezetni. Naponta lehetünk tanúi annak, hogy a média miként akarja „formálja” a tudatunkat. Ha valamikor, 
akkor ma még inkább szükséges, hogy a jó Pásztorra hallgassunk. Mert bőséges tere nyílt a hamis juhászok-
nak, akik próbálnak a maguk téves útjára terelni. „Megetetnek” és megvetetnek velünk bármit, ha nem 
figyelünk alaposan. Kevesek döntik el a világ haladásának irányát. A tömeg birkanyáj lesz, és aki kilógna a 
sorból, azt megszólják. Aki a Jó Pásztorra figyel, az tudja, mit miért tesz. 

Értelmezzük még a Jézus által elmondottakat! Akkoriban Keleten egy környék pásztorai közösen építettek 
éjszakai nyugvóhelyet (aklot) a juhok számára. Ide terelte be minden pásztor a nyáját. Éjszakára egy ember 
állt őrt az ajtónál, mert a többi rész védelmet nyújtott a rablók és a vadállatok ellen. Hajnalban jöttek a 
pásztorok, az ajtónálló engedte be őket. A pásztor szólította juhait, azok már ismerték a hangját, és vitte 
őket a legelőre. 

A pásztor elől megy, a juhok követik. A birka nem tud jól tájékozódni, ha elkóborol, nem talál vissza. A 
pásztor kénytelen utánamenni, visszahozni. (A kutya visszatalál a gazdájához!) 

Helyesen ismerem Jézus tanítását? Az általa meghirdetett hír örömhír a számomra? Meghallom, ismerem, 
megértem, hallgatok a szavára? A világban kísértő sok hang közül ki tudom szűrni Jézus hangját? 
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