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Pondelok 1. mája 2017 

Piesne: ES č. 264, 512 

Text: J 10, 1 – 10 

„I povedal im Ježiš znova: Veru, veru vám hovorím: Ja som dvere k ovciam. Tí, čo prišli predo 

mnou, sú samí zlodeji a lotri, ale ovce ich neposlúchali.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Príbeh o dobrom pastierovi je pokračovaním Ježišovho rozhovoru s farizejmi po vyliečení 

slepého človeka. Farizeji sa v mnohom správali ako zlodeji a lupiči, ale Ježiš sa správal ako 

dobrý pastier. V dôsledku toho uzdravený muž odmietol vedenie farizejov a jasne uznal Ježiša za 

Pastiera a Záchrancu a ochotne išiel za Ním. Boh to vždy zamýšľal tak, aby svoj ľud viedol, sýtil 

a ochraňoval prostredníctvom tých, ktorí sú legitímne Ním pozvaní. Dvere sú na ovčinci z toho 

dôvodu, aby sa vždy vedelo, kde je vstup a kde sú bariéry, cez ktoré nie je povolené prejsť. 

V dobe písania príbehu bolo vo zvyku strážiť ovce celého mesta na jednom mieste. V takom 

ovčinci pri bráne stál vrátnik. Keď pastier prišiel po svoje ovce, vrátnik mu otvoril. Ovce poznali 

hlas – volanie svojho pastiera a išli za ním. Podľa reakcie zvierat bolo jasné, či ide, alebo nejde o 

krádež oviec. Adam Clarke hovorí o šiestich vlastnostiach pravého a legitímneho služobníka 

Božieho v kontexte dobrého pastiera: On používa dvere na vstup medzi tých, ktorým má slúžiť; 

on vidí, ako mu Duch Svätý otvára priestor podobne ako vrátnik Božím ovečkám; on vidí, že 

ovce odpovedajú na jeho hlas, prostredníctvom učenia a vedenia; on dobre pozná svoje stádo; On 

vedie svoje stádo a nerozkazuje mu a nepanuje nad ním; on kráča prvý, dávajúc príklad. 

V poslednom verši sa hovorí o tom, že Pán Ježiš prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali 

v hojnosti. Grécke slovo perissos má aj matematický význam a označuje prebytok, hojnosť. Život 

v hojnosti je teda viac ako len spokojný život, keď človek vie, že Boh je nad všetkým a že môže 

sprostredkovať všetko podľa našich potrieb, aby bol oslávený. Život v hojnosti nemusí záväzne 

predstavovať aj život dlhý. Život v hojnosti nemusí znamenať, že bude ľahký, komfortný. Je to 

život v spokojnosti s Pánom Ježišom. Amen. 

 

Modlitba:   

Drahý nebeský Pane, vzdávame Ti vďaku aj za tieto slová, ktoré nás v tento deň pracovného 

pokoja a na začiatku nového týždňa povzbudzujú, aby sme verne kráčali za Tebou. Ty si náš 

Dobrý pastier, ktorého chceme poznať a nasledovať, Tvoj hlas chceme počúvať. Prosíme o dar 

Ducha Svätého, aby sme Tebe vernými ostali a zotrvali v tomto svete, kde je mnoho zlodejov 

a lupičov. V Ježišovom mene. Amen.  

 

Mgr. Svetlana Vojnićová Feldyová, zborová farárka v Slovenskom ev. a. v. cirkevnom zbore v 

Soľanoch, Chorvátsko 

 


