
A pásztor

Egyházunk ma, húsvét 4. vasárnap-
ján a Papi és szerzetesi hivatások

világnapját tartja, amelyet az evangéli-
umi szöveg alapján Jó Pásztor vasár-
napnak is nevezünk. E napon tehát a
papokra emlékezünk, akik Jézusnak, az
örök pásztornak példáját követve
maguk is jó pásztorai akarnak lenni a
rájuk bízottaknak.

A pásztor alakja végigvonul a Szent-
íráson. Mindjárt a teremtés leírása után
találkozunk Ábellel, Ádám és Éva fiá-
val, aki pásztor volt és nyájának leg-
szebb bárányát áldozta fel Istennek.
Utána pedig ott vannak a választott nép
ősatyái, Ábrahám, Izsák és Jákob, vala-
mennyien pásztorok. Még tovább ol-
vasva a bibliai történeteket találkozunk
Mózessel, aki apósának, Jetrónak a bá-
rányait legeltette, amikor az égő csipke-
bokorban megjelent neki Isten. Nem
feledkezhetünk el az ószövetségi idők
nagy alakjáról, Dávid királyról, aki gyer-
mekként szintén pásztorkodott, s a
pásztorfiúból lett Izrael egyik legjelen-
tősebb uralkodója. Szintén ószövetségi
példa, hogy a 23. zsoltárban maga Isten
a jó pásztor, aki biztos legelőre vezeti
övéit. Az újszövetségben Jézus születé-
sénél találkozunk pásztorokkal, ők tud-
ják meg elsőként az angyalok
híradásából, hogy Betlehemben meg-
született a Megváltó, s nyomban el is
indulnak, hogy hódolatukat kifejezzék.
Másrészt Jézus példabeszédeiben talál-
kozunk a pásztor alakjával, aki például
egy időre otthagyja a kilencvenkilenc
bárányt, hogy az egyetlen elveszettet
megkeresse és visszavezesse a nyájhoz.
A mai evangéliumban pedig Jézus ön-
magát nevezi pásztornak, ezt mondja:
„Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem

őket, és ők követnek engem. Örök
életet adok nekik.”

Jézus olyan pásztor, aki őrzi juhait, vi-
gyáz rájuk, jól ismeri az őket fenyegető
veszélyeket. Ezért mondja: „senki nem
ragadja ki őket kezemből.” Felelősséget
érez azokért, akiket az Atya rábízott,
ezért semmilyen körülmények között
nem hagyja el helyét. Az Úr hűséges
pásztori feladatához, közösségét, az
Egyházat, szelíd szeretettel védelmezi.
Ha a krisztusi közösséghez tartozunk,
soha nem érezzük magunkat védtelen-
nek vagy kiszolgáltatottnak, mert örök
pásztorunk gondunkat viseli, többek
között oly módon, hogy szíve szerinti
pásztorokat ad minden korban a nyáj
élére, akik az ő nevében végzik pásztori
szolgálatukat.

Másrészt ki kell emelnünk az Úrnál
azt a pásztori jellemzőt, hogy össze-
tartja, egy közösségbe fogja a nyájat,
amelyből senkit nem akar kizárni. Ezzel
kapcsolatban így fogalmazza meg nagy
vágyát: „Más juhaim is vannak, akik
nem ebből az akolból valók. Őket is ve-
zetnem kell. Hallgatni fognak szavamra:
egy nyáj lesz és egy pásztor” (Jn 10,16).

Életemet adom

A jó pásztor „ismeri juhait.” A
juhok pedig ismerik pásztorukat

és hallgatnak rá. A Mester és tanítvá-
nyainak kapcsolatáról van itt szó, a
kölcsönös barátságról és szeretetről.
Adjunk ma hálát azokért a papokért,
akik Krisztushoz vezettek és az ő sze-
retetére tanítottak minket. Jézus földi
küldetése az volt, hogy hirdesse az üd-
vösség örömhírét. Ő és az ő tanítása
vezet minket az örök élet felé.

Még egy tulajdonságot kell kiemel-
nünk, amit Jézus más helyen így említ:
„Életemet adom a juhokért” (Jn
10,15). Az Úr által rendelt pásztorok-
nak ebben is követniük kell Jézust, s
ha a vértanú papokra és püspökökre
gondolunk, akkor számos példát talá-
lunk olyanokra, akik megértették és
megtették ezt, életüket is készek vol-
tak feláldozni.

Segítsd a papokat!

Jó Pásztorunk, Jézus Krisztus! Se-
gítsd a papokat, akiket szolgála-

todra hívtál, hogy mindenkor a
mennyei Atya szeretetét sugározzák a
gyermekek és a fiatalok felé!

Segítsd a papokat, hogy hirdessék az
életet, és arra bátorítsák a családi életre
készülőket és a családokat, hogy min-
dig számíthatnak Isten segítségére! Se-
gítsd őket, hogy Isten jóságát és
erősítő kegyelmét közvetítsék a bete-
geknek és a haldoklóknak!

Élj minden pap szívében, hogy az ir-
galomban gazdag Istent képviseljék,
amikor gyóntatják a bűnbánókat és a
megtérőket! Segítsd őket, hogy hiva-
tásukat szolgálatnak tekintsék!

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Húsvét 4.
vasárnapja

ApCsel 13,14.43-52
Jel 7,9.14b-17
Jn 10,27-30

Hétfő
ApCsel 11,1-18

Jn 10,1-10

Kedd
ApCsel 11,19-26

Jn 10,22-30

Szerda
ApCsel 12,24 - 13,5a

Jn 12,44-50

Csütörtök
ApCsel 13,13-25

Jn 13,16-20

Péntek
ApCsel 13,26-33

Jn 14,1-6

Szombat
ApCsel 13,44-52

Jn 14,7-14

Húsvét 5.
vasárnapja

ApCsel 14,21b-27
Jel 21,1-5a

Jn 13,31-33a.34-35


