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„Aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora – Én vagyok az ajtó!”  

Ebben a nehezen érthető példabeszédben Jézus képletesen a jó és rossz vezetőkről beszél, a pásztorokról, 

akikre a juhok rá vannak bízva. Az ókori Keleten szívesen használták ezt a hasonlatot még az uralkodók is. 

Hammurabi, Babilónia királya előszeretettel nevezte magát a nép élén járó pásztornak, akinek feladata a 

nyáj igazgatása, de Egyiptomban az ideális uralkodót is így hívták. A jelen szituációban a politikai és vallási 

vezetőkre egyaránt gondolhatunk. 

A jó pásztor ismertetőjele az, hogy a karámba az „Ajtón” keresztül megy be. Azaz Jézus tanítása, 

értékszemlélete, példája a zsinórmérték. Számomra ez azt jelenti, hogy minden vezetőt, legyen az államférfi, 

képviselő, egyházi vezető, eszerint kellene, hogy mérjek. Jézus nem félt azt mondani, hogy az előtte jöttek 

mind tolvajok és rablók voltak. Nekünk nem tisztünk az ítélkezés, de nem is lehetünk bégető, kezes 

bárányok az éppen aktuális pásztorok keze alatt, ha a maguk javát, hasznát keresik, s nem a nyájét, vagy ha 

nem az evangélium tiszta tanítása irányítja őket. S még kevésbé bálványozhatjuk őket, még akkor sem, ha 

keresztény jelzőket használnak. 

Persze könnyű másokat kritizálni, de gondoljunk csak bele abba is, hogy pásztori feladatot lát el minden 

szülő a maga családjában, minden pedagógus a csoportjában, minden munkahelyi vezető, minden 

kisközösséget egybeszerető és egyben tartó testvér is. Rájuk, ránk is érvényesek a példabeszéd jó 

pásztorról szóló kritériumai: 

 Számomra is Jézus legyen az „ajtó”, a mérce! Ne a különböző szellemi áramlatok befolyásoljanak, 

ne engedjem felhígulni tanítását, ne engedjek a hatalom vagy az önös érdek csábításának.  

 Ismerjem a rámbízottakat, és ők is ismerjenek engem („nevükön szólítja őket – megismerik 

hangját”).  

 Előttük járjak, követhető példát adjak, mutassam az utat. 

 Éltető legyek a számukra, a javukat akarjam, ne belőlük, hanem értük akarjak élni, hogy életük 

legyen, és bőségben legyen. 

Segíts Uram mindnyájunkat, akik valami felelősséget hordozunk másokért, hogy valóban Te légy számunkra 

az „Ajtó”, az iránymutató, életünk minden lépésében! 
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