Magyar

Az Úr az én pásztorom,
ínséget nem kell látnom. (Zsolt 22,1)

Pünkösd napján Péter a tizenegy (apostol) kíséretében előlépett és
hangos szóval így szólt:
"Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten azt a
Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette!"
E szavak hallatára fájdalom járta át a szívüket, és megkérdezték Pétert
meg a többi apostolt: "Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?" Péter azt
felelte: "Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjék meg mindegyiktek
Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Akkor elnyeritek a
Szentlélek ajándékát. Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek
szól, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de a mi Urunk,
Istenünk hívja őket." Még más szavakkal is biztatta és buzdította őket:
"Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott
nemzedékből!"
Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy
háromezer lélek tért meg.

Szeretteim! Ha a jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az
Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett
értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok: "Bűnt nem
követett el, s hamisság nem volt a szájában."
Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor szenvedett,
nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos Bíróra.
Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghaljunk a
bűnöknek, és az igazságnak éljünk. Az ő sebei szereztek számotokra
gyógyulást.
Olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek
lelketek Pásztorához és oltalmazójához.
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Abban az időben így szólt Jézus: "Bizony, bizony, mondom nektek: Aki
nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló.
Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a
juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket.
Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a
hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen
hangját nem ismerik."
Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről
beszél.
Jézus ezért így folytatta: "Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok az
ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem
is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy
be, az üdvözül, kiés bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy
lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és
bőségben legyen."

Nincs semmi giccses vagy szentimentális a jó Pásztor képében, amely a mai
evangéliumban oly sokféle szempontból rajzolódik meg. A pásztorok kifejezetten
jelentős személyek voltak a zsidó kultúrkörben. Ők hordozták a nyájért való felelősség
minden terhét, amelytől az egész nép jóléte függött. Ők fordítottak gondot arra, hogy a
nyáj a száraz és barátságtalan vidéken is fűhöz és vízhez jusson. Ők óvták meg
vadállatoktól, tolvajoktól és rablóktól, és olykor életükkel fizettek ezért. Ha a pásztorok
gondatlanok voltak, akkor sem az állatok, sem gazdáik nem élték túl tartósan. Ilyen
tapasztalatok és életkörülmények között érthető, hogy az Ószövetség népének a
pásztor képe Isten működésének képe volt, aki jó pásztorként óvta és összetartotta
Izrael nyáját.
A fiatal Egyháznak egyszerűen a feltámadt Úr volt a pásztor. Odaadta életét, hogy igazi
és eredeti forrása legyen népe életének. A mai szentírási rész képeiben kettős szerepe
van: Ő az ajtó, amely megvédi a nyájat a viszontagságoktól és a pásztor maga, aki
minden rossztól megóvja.
Krisztus mai nyáját szorongató gonosz sokféle alakot ölt: szokások, előírások és
tilalmak behálóznak minket, amelyek önmagukért és nem Krisztus iránti szeretetből
fontosak. Stuktúrák és ideológiák kötöttségei leigáznak minket. Guruk és hangoskodó
propagandisták megnehezítik, hogy meghalljuk a Pásztor hangját. Ezzel szemben Jézus
ma is jó Pásztorként igaz szabadulást hoz, mert Benne nem ideológiához, hanem
személyhez kötődünk, Aki a valódi megismerés és valódi szabadság forrása. Jézus
felkínálja nekünk, hogy az Atyához terel minket. Vele felnőttebben
felelősségteljesebben járhatunk az élet útján, mert van valakink, akinek hangját a többi
sokféle hang zűrzavarában is mindig kihalljuk. Mert "a szabadságra Krisztus vezetett el
minket" (Gal 5,1).
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