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Vezető és közbenjáró. Úgy látszik, földi életünkben mindkettőre szükség van. Nem hiába Jézus a Jó 
Pásztor, s nem hiába hagyja Péterre – s vele együtt apostolaira – a pásztorkodást. Megőrizni a helyes úton, 
igazi legelőre, tiszta forráshoz terelni, - ez a pásztor feladata. A pásztor szava mérvadó, a vezetettek 
legtöbbször egy az egyben megfogadják a szavát, - mennyire fontos, hogy a pásztor mértéke Krisztus 
legyen! A pásztor olyan, mint a Jézus- korabeli násznagy a lagziban. Ő a megmondó, hogy mi kerüljön az 
asztalra. Mindenkinek az igazán jót akarja.  

Az is fontos, hogy a pásztor a nyájért van. Az ő oldalukon áll, akkor is, ha eltévednek. Utánuk megy, nem 
hagyja szétszéledni őket. Isten előtt is könyörög értük, s amíg közbenjár, megtérésre is készteti őket. Nem 
könnyű feladat tehát: úgy összesimulni az Örök Pásztorral, hogy közben a rábízottak érdekében 
könyörögjön. A nehézséget az oldja fel, hogy tudja: ő is és a nyáj is Istené, és Isten ugyancsak az emberek 
oldalán áll: Velünk az Isten! 

János evangéliumában Jézus stílusa nagyon filozofikus. Majd’ azt mondanám: ez nem Jézus stílusa. De a 
mondanivaló teljesen az Övé. A Keresztelő égő és világító fény, de egyben a legnagyobb az asszonyok 
szülöttei között. Nem hiányzik az Atya tanúsága Jézus megkeresztelkedésekor sem, itt is Atya tesz 
tanúságot a Fiú mellett. Mózes, aki Róla írt, vádpont lesz a kételkedők vagy hitetlenek ellen, és ez a Mózes 
beszélget a Táborhegyen a megdicsőült Jézussal, méghozzá közeli haláláról. De ugyanígy mentsége lett 
volna az elkárhozott gazdagnak, meg családtagjainak, ha Mózesre és a prófétákra hallgattak volna. A 
szinoptikus evangéliumok stílusa eltér János stílusától, csak Jézus ugyanaz. Meg az Evangélium ugyanaz. 

 Az írások, mint Isten üzenetei, képesek megtartani Isten szeretetében, így lesznek az Élet forrásává. Jézus, 
az Ige – azonos az Írásokkal. Aki Hozzá jön, elnyeri az örök életet. Ő a Jó Pásztor, életét adja övéiért és 
övéinek. Itt kapcsolódik egybe Mózes közbenjáró igyekezete Jézus megváltói tetteivel. 
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