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Utorok 12. apríla 2016 

Text: J 10, 11 – 16. 30 
11Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. 12Nájomník a ten, čo nie je pastier, a 

ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; 
13[nájomník uteká], pretože je nájomník, a nedbá o ovce. 14Ja som dobrý pastier: poznám svoje a 

mňa poznajú moje, 15ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce. 16Mám aj 

iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo 

a jeden pastier. 30Ja a Otec sme jedno. 

Piesne: ES č. 512, 550 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Obraz pastiera, ktorý si vybral Pán Ježiš, aby ním vyjadril svoj vzťah k človeku, nám nie je ani 

dnes cudzí. Pastier je obrazom vodcu – toho, ktorý ide vpredu. On rozhoduje, akým smerom 

pôjde stádo, akým tempom sa bude hýbať. Má v rukách život každej jednej ovce. A platí tu aj 

jednoduchá úmera: aký je pastier, také je i jeho stádo. Ježiš sa vo vzťahu k nám dokázal ako 

dobrý pastier schopný ustrážiť svoje ovečky. Ako dobrý pastier sa riadil celkom jednoduchým 

pravidlom, ktoré vystihol slovami: „Ja a Otec sme jedno.“ Dobrý pastier, teda či už kňaz, rodič, 

alebo spolupracovník, by sa mal vždy, keď spätne hodnotí prežitý deň, zamyslieť nad tým, či 

môže o sebe vyznať spolu s Pánom Ježišom: „Ja a Otec sme jedno.“ Mal by si vedieť 

odpovedať na otázky: Boli moje dnešné slová v súlade s Božím slovom? To, čo som robil, bolo 

v súlade s Božou vôľou? Neporušil som prikázanie lásky? Dokázal som sa ako zodpovedný 

pastier svojho srdca a myšlienok? Išiel som za hlasom svojho nebeského Dobrého pastiera? Až 

keď toto dokážeme celkom realisticky zhodnotiť a v prípade potreby urobiť nápravu, keď 

budeme schopní ustrážiť seba, svoje myšlienky, slová a skutky, budeme hodní nasledovania. 

Budeme spôsobní viesť iných, keďže máme pastiersku zodpovednosť. Preto ak čítaš tieto slová 

ráno, polož si otázku: Čo mi chýba – pokora, empatia, dôvera, veľkorysosť – alebo čoho mám až 

príliš veľa – pýcha, egoizmus, tvrdosť srdca – na to, aby som bol dnes „jedno s Otcom“? A ak 

poznáš odpoveď, pros v Duchu Svätom, aby si dostal viac toho, čo ti chýba, a aby si sa dokázal 

vzdať toho, čo ťa odvádza od Pastiera. A ak tieto slová čítaš večer, tiež si polož otázku: V čom 

sa mi dnes darilo ustrážiť, usmerniť svoje myšlienky tak, aby som mohol smelo vyznať: Ja a môj 

Otec v nebi jedno sme? Buď vďačný, ak si nezlyhal, ale ak si poblúdil, pros o milosť 

a odpustenie. Kiež je nám vždy posilou vedomie, že Dobrý pastier ide pred nami, aby nás 

bezpečne doviedol do cieľa – do nebeského ovčinca. Kristus ide za nami, keď sa zatúlame. Je 

nám nablízku a pomáha nám, keď sami nevládzeme. Vie, aké úseky životnej cesty nezvládame. 

Povzbudzuje nás, keď zaostávame. A to všetko dokáže len vďaka tomu, že Mu záleží na Jeho 

stáde. Kiež je toto poznanie povzbudením pre každého z nás. Amen. 

Modlitba: 
Chválime Ťa, Pane, že si prišiel, aby si nás bezpečne viedol k nebeskému domovu. Ideš pred 

nami a si nám príkladom dobrého pastiera, ktorý má v láske svoje stádo. Ďakujeme Ti, že si nám 

dal príklad, ako môžeme aj my byť jedno s naším Otcom. Prosíme, odpusť nám, ak naše srdce, 

myšlienky a slová nevieme správne viesť. Daj nám, prosíme, svojho Ducha Svätého, aby nás 

viedol za Tebou. Amen. 
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