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Jn 10,1-10

„… a juhok követik, mert ismerik a hangját…”
A Bibliában gyakran találkozunk a pásztor és a nyáj képével. Az Ószövetség idején, és Jézus
korában is az állattartás volt a legfőbb megélhetési forrás.
Jézus jó Pásztornak és Kapunak mondja magát, de most talán arról elmélkedjünk, hogy mi (a nyáj,
az ő juhai) hogyan viszonyuljunk hozzá a példabeszéd képei alapján.
Ebben a rövid részletben kétszer is elhangzik az a jellemzés, hogy a juhok megismerik a pásztor
hangját. Mintha csak azt akarná hangsúlyozni, hogy milyen közeli kapcsolat van közöttük: hiszen
nap, mint nap, reggeltől estig hallják szavát, már rezonál rá a szívük, rábízzák magukat. Nem úgy,
mint az idegennel szemben, aki elől elfutnak, akinek nem ismerik a hangját.
A jó pásztor elől megy, vezeti a nyájat, a juhok meg követik. A kép arra utal, hogy a pásztor eligazítást nyújt: életünk döntéseiben, melyik utat válasszuk; másrészt példája az, ami iránymutatást
jelent minden élethelyzetben. Egyúttal hangsúlyozza a példabeszéd, hogy a juhok idegen után nem
mennek!
A juhok a kapun keresztül mennek be az akolba, azon járnak ki-be, és legelőt találnak. A Kapu
magát Jézust jelképezi, akinek személye, értékszemlélete a zsinórmérték számunkra.
Az idei évet Ferenc pápa az irgalmasság évének nyilvánította. Sok templomban kinyitottak egy
szent kaput, az irgalmasság kapuját. Ő azt szeretné, hogy a kapu küszöbének átlépése a Jézusba
vetett bizalmunk, valamint szívünk igazi megtérésének jele legyen. A kapun való áthaladásnak azt
kell emlékezetünkbe idéznie, hogy szívünk kapujának is tárva kell lennie. Egyik elmélkedésében
mondja: „A szentévnek nem sok haszna lenne, ha szívünk kapuja nem engedné áthaladni Krisztust,
aki mások felé noszogat minket, hogy elvigyük neki őt, és az ő szeretetét. Miként tehát a szent
kapu nyitva marad, mert Isten velünk szembeni befogadásának jele, úgy a mi kapunk, szívünk
kapuja is legyen mindig kitárva, hogy senkit se zárjon ki… Senkit!”
Szeretnék olyan lenni Uram, aki mindig követ Téged, aki élete kisebb-nagyobb döntéseiben a Te
hangodra figyel. Szeretném nyitott szívvel fogadni Isten jóságát és irgalmát, és ennek örömével
nyitott szívvel lenni minden embertársam felé.
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