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Jn 10,11 Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. 

 
1. Kedves Testvérek! A János evangéliumát olvasva ezekben a napokban a 10. fejezetre került a sor. 

Ennek az első szakaszában Jézus önmagát a jó pásztorhoz hasonlítja. Nézzük meg ma ezt a gazdag tar-
talmú hasonlatot! 

Az ókori Közel-Keleten a pásztor az egyik leggyakoribb foglalkozás volt. Ugyanakkor a pásztorok 
nem pontosan úgy terelték nyájaikat, ahogy azt mi ismejük. A magyar pásztornak munkájában nagyon 
fontos segítőtárs a kutya, aki ismeri a pásztor hangját és jelzéseit, és boldogan rohan, hogy terelje a nyá-
jat. A világon sokfelé hasonló módon kutyák segítenek a pásztorok munkájában. 

Ezzel szemben Izraelben a pásztorok az ókorban nem használtak kutyákat a nyáj tereléséhez. Ezért 
a pásztorok, hogy tudjanak a nyájjal bánni, fontos volt, hogy jól ismerjék a nyájat, és a nyáj is ismerje a 
saját pásztorát. 

Az ókori pásztor általában a nyáj előtt ment, és hívta őket. A nyáj pedig követte pásztorát. A pásztor 
igazi vezetője volt a nyájnak. Voltak olyan helyek, ahol éjszakára a különböző nyájakat összeterelték, és 
egy nagy akolba zárták őket, ahol könnyebb volt vigyázni rájuk a leselkedő vadállatok miatt. 

Reggel azután az őr beengedte a pásztort, aki szólította a nyáját, sőt, néven is nevezte a juhokat. 
Érdekes módon idegen nyájhoz tartozó juhok nem mentek a pásztorhoz, legfeljebb véletlenül, de azokat 
a pásztor gondosan különválasztotta a saját juhaitól. 

Fontos megfigyelés volt az is, hogy azok a juhok, akik nem ismerték azt a pásztort, azok elfutottak 
tőle, mert idegen volt számukra. A juhoknak ez a félénksége az idegen hangtól is segítette a pásztorokat 
munkájukban. 

Én azt hiszem, kétségbe esnék először, hogyan tudnám kiválogatni a hozzám tartozó juhokat egy 
ilyen nagy vegyes nyájból. Az ókori pásztor számára ez természetes és mindennapi rutin feladat volt. 
Csak hívni kellett, csak meg kellett szólítani saját juhait, mert azok ismerték a saját pásztoruk hangját. 

A pásztorok együtt éltek a nyájaikkal, mert így tudták őket a legjobban megvédeni. Ez a közeli kap-
csolat pedig folyamatosan segítette a pásztor munkáját. 

Az Ókorban a királyok és a papok nagyon gyakran önmagukat pásztoroknak nevezték, az alattvaló-
kat pedig nyájnak. Ezzel a jól ismert képpel akarták elmondani azt, hogy ők mennyire jó vezetői a nép-
nek, az alattvalóiknak. 

 
2.  Jézus ezt a jól ismert életképet tovább gazdagítja azzal, hogy a jó pásztor odaáll a karám bejára-

tához, és olyan szerepet tölt be, mint az ajtó vagy a kapu. A saját juhait kiengedi a legelőre, azonban az 
idegen juhokat nem. 

Ennek az ajtó képnek az az üzenete, hogy Jézus az egyetlen ajtó, akin keresztül az emberek odame-
hetnek Isten közelébe. Üdvösségre csak Jézuson keresztül juthat el az ember. Ezért fontos és szükséges, 
hogy Jézus ismerjen minket, és mi ismerjük őt, tartozzunk hozzá. 

Amikor Jézus azt mondta, hogy „aki énelőttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak 
rájuk”, akkor a népnek azokra a vezetőire utalt, akiket nem érdekelt a nép lelki állapota, akik csak ki 
akarták használni a népet, és azt, hogy nekik hatalmuk van a nép felett. 

Jézus azonban tudatosan olyan pásztora a nyájnak, aki mindent megtesz egyen-egyenként a juho-
kért, és mindent megtesz a nyáj egészéért is. Ezért azok a juhok, akik hozzá tartoznak, akik ismerik a jó 
pásztor hangját, azok bőségben élhetnek. A jó pásztor juhainak szabadságuk van kimenni legelőre, és 
bemenni az akolba, mert a jó pásztor jelenléte ezt garantálja számukra. 

 
3. A 11. versben Jézus példázata elérkezik a csúcsponthoz: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor 

életét adja a juhokért.”  
Annak idején Palesztina területén nagyon sok vadállat fenyegette a nyájakat, különösen éjszaka. A 

pásztorok figyelme nem lankadhatott, mert medve, oroszlán, sakál, leopárd és hiéna is előfordult. Az 
igazi pásztor számára a nyáj annyira fontos volt, hogy kész érte volt szembe szállni a vadállatokkal is. A 
pásztorral szemben azonban ott volt a béres, akinek annyira nem volt fontos a nyáj épsége, hogy kész 
lett volna kockáztatni a saját testi épségét egy vadállattal szemben. 
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A béres jelmondata ez lehetett: „Nincs baj, amíg engem látsz, ha meg baj van, úgysem látsz.” 
A jó pásztor még az életét is kész volt feláldozni a juhaiért, mert ismeri őket, mert a juhok csak a 

pásztorban bízhatnak. 
 
4. Kedves Testvérek! Sokan, ha ma meghallják ezt a példázatot, akkor talán felzúdulnak, amikor meg-

értik, hogy Jézus az embereket, hogy őket juhokhoz hasonlítja. Sokan egyszerűen túlságosan büszkék 
ahhoz, hogy megértsék, mennyire szép ez a hasonlat, és mennyire jól jellemez bennünket Urunk. 

Könnyen azt gondolja a büszke ember, hogy ő nem birka, akit vezetni kell a legelőre. Ő nem olyan 
birka, hogy magától ne találná meg azt, ami neki igazán jó! 

De ha egy kicsit elcsendesedik az ember háborgása és zúgolódása, akkor már könnyen beláthatja, 
hogy az Úr segítsége és vezetése nélkül ő sem találja meg a tiszta forrást. Persze a mai ember is keresi a 
tiszta forrást, de sokan csak emberi filozófiákat találnak. Éltető vizet keresnek, de csak zagyvaságot ta-
lálnak. Innen is, onnan is felszedne nekik tetsző gondolatokat, tanításokat, amelyek egy nagy vallási csa-
lamádévá állnak össze. 

Olyan vallást csinál magának az ember, amit könnyen meg tud tartani. Ez pedig azt jelenti, hogy nem 
a hit ad az életében szilárd alapot és mércét, amihez igazíthatja az életét, hanem az ember alakítja kénye-
kedve szerint a vallást. 

 
De honnan is tudhatja ma valaki a filozófiák és vallások széles piacán melyik árus az igazi, és kinek a 

portékája a jó? – teheti fel joggal a kérdést az ember.  
Hiszen, mi keresztyének, azt mondjuk, hogy higgy Jézusban. A buddhista pedig azt mondja, hogy 

higgyetek Buddhában. Az iszlám pedig azt mondja, hogy kövesd Mohamed tanítását. Hát nem teljesen 
egyenrangú mindegyik felszólítás? Nem teljesen mindegy, hogy kinek melyik a szimpatikus vallás vagy 
filozófia? 

Kinek lehet ma hinni egyáltalán? 
 
5. Ezek nagyon komoly kérdések. Nem szabad lebecsülni azokat, akik ilyen kérdéseket tesznek fel. 

Másként megfogalmazva ezek a kérdések arra kérdeznek rá, hogy mi hitelesíti egyik vagy másik val-
lást? 

János evangéliumának 10. fejezetében megtaláljuk a választ, megtudjuk, hogy mi az, ami Jézus Krisz-
tust hitelesíti, és amiért érdemes benne hinni: Ő a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. 

Jézus Krisztust az hitelesíti, hogy Ő életét adta azokért, akik benne hittek, akik ma benne hisznek. 
Bármelyik nagy vallási tanítót megnézzük, nem találunk közöttük olyat, aki önmagát ennyire megalázta 
volna, hogy életét adta volna sokakért. 

Jézus azonban azért jött, hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Mt 20,28) János evan-
gélista pedig ezt is leírja: „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.” 
(15,13) 

A jó pásztor pedig annyira szerette a juhait, hogy életét adta értük, értünk. Jézus a nagypénteki ke-
reszthalálával hitelesítette életét, tanítását és küldetését. 

Jézus ezek után tovább folytatja a jó pásztorról szóló példázat kifejtését. Arról beszél ezután, hogy a 
jó pásztor vezeti a juhait és a juhok hallgatnak a hangjára. Tulajdonképpen ez a gondolat a példázat 
elején már elhangzott egyszer. 

A 3. és 4. versben olvassuk, hogy a „juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig a nevükön 
szólítja, … a juhok követik, mert ismerik a hangját.” Jézusnak ebben a példázatában kulcsfontosságú 
az, hogy Jézus ismeri az övéit, és mindazok, akik hozzá tartoznak, azok is ismerik Jézus hangját. Tehát 
nagyon hangsúlyos ebben az igében az, hogy Jézus ismeri az övéit, akik hozzá tartoznak, azok pedig is-
merik Őt.  

Gondolkozzunk el ezen, és gondolkozzunk el a saját életünkön! 
1. Az első: ismerjük-e Jézus hangját? Meg tudjuk-e különböztetni azt, amikor Ő szól hozzánk attól, 

ha valaki más szólít meg minket. Olyan sokszor látom azt, hogy vannak, akik hallanak különböző érdekes 
hangokat, de nem tesznek különbséget, hogy kinek a hangját fogadják el. Úgy tűnik, hogy nekik nem 
fontos az, hogy éppen ki vezeti őket, és kinek a hangjára hallgatnak.  

Ahhoz azonban, hogy célhoz jusson az életünk, nagyon fontos az, hogy csak arra hallgassunk, Aki 
ismeri a célt. Fontos, hogy Jézusra hallgassunk, mert Ő pontosan ismeri, hogy a mennyei Atyához hogyan 
lehet eljutni.  
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Urunk a Szentírás által szól hozzánk. Amikor valaki először veszi kézbe, és kezdi olvasni az Igét, ak-
kor általában úgy érzi, hogy nagyon távoli és ismeretlen az, amit olvas. De ha minden nap újból és újból 
kézbe veszi és olvas belőle, akkor lassan egyre ismerősebb lesz számára Isten szava. Elkezd kinyílni 
előtte az Írás, és egyre biztosabban felismeri a jó pásztor hangját belőle. 

 
2. A második: mi az, amit nekünk mond a jó pásztor?  
A jó pásztor legfontosabb üzenete számunkra az, hogy Ő életét adja a juhokért, életét adja érted 

és értem. Miért? Mert csak így menthet meg minket az örökéletre. És a jó pásztornak, az Úr Jézusnak ez 
a legfontosabb: megmentsen és megtartson minket az örök életre. Ahogy a 10. versben olvassuk: „én 
azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” 

A mennyei Atyától kapta ezt a küldetést, hogy az életét Nagypénteken letegye, odaadja az övéiért, a 
juhaiért, és majd harmadnapon, Húsvét napján visszavegye azt. 

 
Kedves Testvérem! Megváltó Urunk nagyon fontosnak tartja, hogy megismerjük Őt. Hogy legyen 

pontos és hiteles ismeretünk róla. Olvassuk ezért naponta az Igét, amelyből a legjobban és leghiteleseb-
ben megismerhetjük a Jó Pásztort, Jézus Krisztust! 

Hogy elmondhassuk Pál apostollal együtt: „tudom, kiben hiszek” (2Tim 1,12), a mi Urunk Jézus 
Krisztusban, „aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Isten-
nek, a mi Atyánknak akarata szerint.” (Gal 1,4) Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imádság: 23. Zsoltár 
1Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm.  
2Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.  
3Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.  
4Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod 

megvigasztal engem.  
5Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poha-

ram.  
6Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életem-

ben. 


