Из „Тълкувание на Евангелието от Йоан“

Храм „Св. ап. Андрей Първозваний“

(14-16) Аз съм добрият пастир; и познавам Моите Си, и Моите Ме познават.
Както Ме познава Отец, тъй и Аз познавам Отца; и душата (живота - слав.,) Си
полагам за овците. Имам и други овци, които не са от тая кошара, и тях трябва
да приведе; и ще чуят гласа Ми, и ще бъде едно стадо и един Пастир. И оттук
можеш да узнаеш разликата между пастира и наемника. Наемникът не познава
овците, което се дължи на това, че не ги наглежда постоянно. Защото, ако ги
наглеждаше постоянно, щеше да ги познава. А пастирът, Какъвто е Господ, познава
Своите овци, затова и се грижи за тях, и те също Го познават, защото се ползват от
Неговия надзор и по навик познават своя Покровител. Виж. Най-напред Той
познава нас, а чак след това ние - Него. И не можем да познаем по друг начин Бога,
освен ако не бъдем познати от Него (1 Кор. 13:12). Защото Той най-напред е усвоен
от нас по плът, като станал Човек, а чак след това ние сме усвоени от Него, като сме
получили дара на обожението. Желаейки да покаже, че неповярвалите са
недостойни да бъдат познати от Бога и не са Негови овци, Той казал: Аз познавам
Моите Си, и Моите Ме познават, както е написано: позна Господ Своите (2 Тим.
2:19). За да не би някой да помисли, че Той познавал като човек, добавил: Както
Ме познава Отец, тъй и Аз познавам Отца, тоест: „Познавам Го така добре, както
Самия Себе Си". Често повтаря: Живота (слав.)1 Си полагам за овците, за да
покаже, че не е измамник. Защото изразите: Аз съм светлина, Аз съм живот
изглеждали надменни на неразумните. Но думите: „Аз искам да умра" не съдържат
никакво самохвалство, а напротив, изразяват голяма грижа, тъй като Той иска да
предаде Себе Си за хората, които хвърляли по Него камъни. - Имам и други овци.
Казва това за езичниците. Те не са от тая кошара, която е под закона. Защото
езичниците не са оградени от закона. И тях трябва да приведа. Защото и те са
пръснати, и те нямат пастири. И благоразумните, и най-предразположените към
вярата измежду иудеите били без пастири, следователно още повече - езичниците.
„Трябва да събера и езичниците, и иудеите". Думата трябва тук означава не
принуда, а това, което непременно ще последва. И ще бъде едно стадо и един
Пастир. В Христа Иисуса няма ни иудеин, ни езичник (Гал. 3:28), и никакво
различие. Защото у всички има един образ, един печат на кръщението, един
Пастир, Слово Божие и Бог. Нека се посрамят манихеите, отхвърлящи стария завет,
и да чуят, че едно е стадото и един - Пастирът; защото Бог на стария и на новия
завет е един и същ.
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