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Amikor  eljött  a  templomszentelés  ünnepe,  Jeruzsálemben  tél  volt.  Jézus  a  tamplomban,  a  Salamon
csarnokában járt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá:  „Meddig tartasz még bizonytalanságban
bnnünket?  Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan!” Jézus így válaszolt nekik: „Megmondtam nektek,
de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én
juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak az én hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek
engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én
Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. Én és az Atya
egy vagyunk.” (János 10:22-30)

„Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan!”
Nincsen ennél sem akkor, sem most világtalanabb kérdés. Mintha a választott nép a Vörös tenger kettévált vize között
aláírt dokumentumot követelne Izráel Istenétől arról, hogy tényleg létezik, és van hatalma. Mint a samáriai asszony
vak bizonyságtétele a Jákób kútjánál:  „Tudom, hogy eljön a Messiás…” – mondta mindezt az éppen vele beszélő
Jézus szemébe, nem tudva, hogy a Messiással beszél.  Igen, lehet Isten fenséges csodái között járni anélkül, hogy
látnánk hatalmát és szeretetét, és életközösségben lennénk Ővele.

Szinte felemeli a lelkünket Jézus válasza. A pásztor és a nyáj bensőséges, senki és semmi által szét nem választható
kapcsolatáról beszél; újra és újra olvasnom kell, évtizedek után is új és élő:  „Ti nem hisztek, mert nem az én juhaim
közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak az én hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem… és
senki  sem ragadhatja  ki  őket  az  Atya  kezéből.  Én  és  az  Atya  egy  vagyunk.” Íme,  a  legitim  Pásztor  és  nyája
életközösségének a titka: megismerés a hitben, és örök biztonság a Pásztor megőrző hatalmában. 

Idézzünk fel egy szemléletes, megejtően szép képet a palesztínai pásztoréletből! Éjszakára, egy-egy védett akolba több
pásztor is beterelte a maga nyáját. Több pásztor nyája összekeveredve pihente ott át az éjszakát. Ki fogja tudni reggel,
hogy melyik bárány melyik pásztoré? A dolog egyszerűbb volt, mint gondolhatnánk. Egyszerűen minden pásztor szólt
a maga nyájának, és ezt hallva, mindegyik nyáj elindult a maga pásztora után. Minden pásztor hangját ismerte a saját
nyája. A pásztor ment elől, a nyáj pedig ment utána. Úgy összetartoztak, mintha egy lélek fűzte volna össze őket.
Pásztor és nyáj egy és ugyanaz az életvalóság.

Számtalan vallás, ideológia, szekta és hiedelem kotyvalékában élünk. Külső megjelenési formáikban alig különböznek
egymástól, belső tartalmuk szerint világok választják el őket. Egyetlen tájékozódási pontunk a Pásztor hangja. Akinek
ismerős, az nem megy más hang után. Nincs közvetlenebb életveszély, mint a Pásztor hangját eltéveszteni. És nincs
nagyobb biztonság, mint újra és újra hallani a Pásztor hangját: az ő hajlékában, a gyülekezet közösségében, a belső
szoba zárt ajtós magányában. És aki az Övé, azt senki nem ragadhatja ki az Ő kezéből. 

Legyen imánk és énekünk:

Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat,
E földi útvesztőben te mutass jó utat,
Szent nyomdokodba lépve a menny felé megyünk,
Ó, halhatatlan Ige, vezérünk, Mesterünk.

Mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet,
És kóstolgatja mindennap szent beszédedet;
Hát legeltessed Igéddel bolygó nyájadat,
És terelgessed Lelkeddel juhocskáidat.

Szentlelkedet töltsd ránk ki, mint hajnal harmatát,
És adj fejünkre tőled nyert ékes koronát,
Hogy áldozatra felgyúlt, megszentelt életünk
Oltárodon elégjen, Királyunk, Mesterünk!


