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(10-13) Крадецът дохожда, само за да открадне, убие и погуби. Аз дойдох, за да
имат живот, и да имат в изобилие. Аз съм добрият пастир: добрият пастир
полага душата си за овците; а наемникът, който не е пастир, комуто овците не
са негови, вижда вълка, че иде, оставя овците и бяга; а вълкът разграбя и
разпръсква овците. Наемникът пък бяга, защото е наемник, и не го е грижа за
овците. Тъй като присъединилите се към Тевда и Иуда, и към други отстъпници
били убити и погинали, то добавил: Крадецът дохожда, само за да открадне,
убие и погуби, наричайки крадци тях и подобните на тях. „А Аз - казва - дойдох, за
да имат живот. Те убиваха и погубваха своите последователи, а Аз дойдох, за да
живеят и да имат нещо повече, а именно - причастието на Светия Дух, под което
трябва да се разбира и небесното царство". И така, в Христа всички имат живот,
защото всички ще възкръснат и ще живеят; а праведниците ще получат и нещо
повече, а именно - небесното царство. После отваря дума и за страданията и казва:
„Аз полагам живота (душата) Си за овците" -изразявайки чрез това, че отива на
страдания не по принуда, а доброволно. С думата полагам показва, че никой не
може да Му я отнеме, а Той Сам я дава. Намеква и за метежниците, споменати
наведнъж. „Те - казва - не положиха живота си за овците, а оставиха
последователите си, понеже бяха наемници". А Самият Господ постъпил обратно.
Когато Го хванали, Той рекъл: Ако Мене търсите, тях оставете да си идат, за да
се сбъдне Писанието, че „никой от тях не погина (Йоан. 18:8; 17:12), и при това тогава, когато иудеите се нахвърлили върху Него по-люто, отколкото вълци върху
овце. Защото дошли, е казано, - с ножове и колове, за да Го хванат (Лук. 22:52).
Под вълк тук може да се разбира и мисленият враг, когото Писанието нарича и
лъв (1 Петр. 5:8), и скорпион (Лук. 10:19), и змия (Бит. 3:1; Пс. 90:13). Казва се, че
той разграбва овцете, когато погълне някого чрез зло дело; разпръсва, когато чрез
зли помисли смущава душата. Справедливо можем да го наречем и крадец, който
открадва чрез лукавите помисли, убива чрез съгласяването с тях, погубва чрез
делото. Понякога към някого се прилепва злобен помисъл - това ще бъде кражба.
Ако човекът се съгласи с лукавото внушение, тогава може да се каже, че дяволът
го убива. А когато човек извърши на дело злото, тогава той погива. Може би и
това означават думите: Крадецът дохожда, само за да открадне, убие и погуби. Господ постъпва по съвсем друг начин, в сравнение с този крадец. Той дава
божествен живот, освещава и помислите ни с добри внушения, и телата - с добри
дела; дава и нещо в излишък, а именно - това, че можем и на другите да
принасяме полза посредством учителския дар, а също - и небесното царство,
сякаш давайки ни някаква допълнителна награда. Той наистина е добрият Пастир,
не е наемник, каквито са иудейските началници, които не се грижат за народа, а се
интересуват само от това - да получат печалба от него. Защото те търсели не
ползата на народа, а печалба за себе си от народа.

