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4. Veľkonočná nedeľa 
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R. Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Jn 10, 27 - 30
Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. 

Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý 

mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme 

jedno.“

Pán je môj pastier,                  
 nič mi nechýba

pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám,

dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych 

chodníkoch,
verný svojmu menu.
I keby som mal ísť             

tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého,

lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,

tie sú mi útechou.



„Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.“

Ježiš sa už nemieni baviť so „Židmi.“ Tí nie sú schopní prijať jeho 

posolstvom. Dôvodom je že nepatria medzi „jeho ovce.“ Kontrast medzi „Židmi“ 

a svojimi ovcami stavia na schopnos� počúvať. Oponen� síce počujú, ale nechcú 

počúvať. Správnou reakciou na Ježišov (pas�erov) hlas je nasledovanie. Tomu 

samozrejme predchádza viera. 

Tej „Židia“ nie sú otvorení. Ovce, ktoré patria do Ježišovho stáda, však 

neostávajú na mieste. U pas�era nachádzajú to, čo si nemôžu dať sami, a nenájdu 

to ani u nikoho iného.

„Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.“ 

Pas�er zabezpečuje ovciam pokrm a ochranu. Pod prvým sa myslí večný 

život. Ide o skutočné naplnenie toho, po čom človek túži. Kvalita takého by�a už 

nepodlieha pomíňavos� pozemskej existencie. Poráža všetku bolesť, smútok, ba 

aj samotnú smrť. 

Druhá výhoda, ktorú Ježišove ovce majú spočíva v pas�erovej moci. Ten 

je jednak zodpovedný, takže na nikoho zo stáda nezabudne, a jednak sa mu 

nevyrovná žiaden pro�vník, ktorý by mal na ovcu zálusk.

 Ježiš to štylizuje tak, že ovcu/ovce drží svojimi rukami. Ruka už v Starom 

Zákone predstavovala Božiu moc a silu. Ak teda chráni Ježiš, nemôže ho poraziť 

žiadna moc, či už pozemská, alebo duchovná. Odkiaľ však Ježiš takú moc má?

„Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi 

vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.“ 

Zdrojom Ježišovej moci je Otec. To on mu ju s ovcami dal. Pretože je s ním 

v jednote. Táto jednota teda spôsobuje u obidvoch nemožnosť vytrhnu�a oviec 

z ich rúk. Pas�erska starostlivosť má teda charakter konania Boha. 

Obraz Boha ako pas�era bol pritom židovskému svetu veľmi dobre známy. 

Ježišovi poslucháči si tak majú uvedomiť, že v jeho konaní koná Boh Otec. Pre 

odporcov na to, aby ho uznali, pre ovce na útechu.



Dobrý pastier
 Zmŕtvychvstalý nie je bránou do večného života len pre zomierajúcich 

keď opúšťajú tento svet. Tak, ako spájal nebo so zemou vo svojej božsko - 

ľudskej prirodzenos�, spája ho aj po svojom zmŕtvychvstaní. Evanjelium štvrtej 

veľkonočnej nedele nám ukazuje, ako sa to prak�cky deje. Ježiš sa predstavuje 

ako dobrý pas�er, ktorý spoľahlivo vedie k životodarným pastvinám a chráni pred 

každým nebezpečenstvom. 

 Podobenstvá dnešného evanjelia zdôrazňujú bezprostredný osobný 

vzťah medzi pas�erom a ovečkami. On každú volá po mene a každá z nich 

pozná jeho hlas a počúva ho, cez neho vstupuje do ovčinca, cez neho nachádza 

pastvu. Pas�er ide popredu a ovečky ho nasledujú. Dôležitý je tu hlas pas�era. Je 

pas�erovou iden�tou, podľa hlasu ho spoznávajú a ten je aj spojivom medzi ním 

a ovcami. Nasledovať pas�era znamená spoľahnúť sa na jeho hlas, zveriť mu svoj 

osud, ľudskou rečou dať na jeho slovo. 



 Ježišovi poslucháči dobre vedeli, že v Biblii ovce označujú Boží ľud a že 

sám Boh je pas�erom izraelského národa. On pre národ ustanovil aj ľudských 

pas�erov, ktorí však svoje poslanie neraz zneužívali. Veľmi jasne to vyjadruje 

napríklad 34. kapitola Knihy proroka Ezechiela. Boh tu prostredníctvom svojho 

proroka odsudzuje pas�erov Izraela, ich vodcov a ich kráľa. Tí miesto toho, aby sa 

starali o zverený ľud a viedli ho k zachovávaniu zmluvy, hľadajú len svoj prospech 

a vedú ľud do skazy. 

 Po odsúdení zlých pas�erov nasleduje prísľub, že sám Boh sa ujme 

svojho stáda a bude ho viesť ako dobrý a starostlivý pas�er. Vzápä� zaznieva 

proroctvo, že Boh pošle iného pas�era, Dávidovho služobníka, Mesiáša.

 Keď sa Ježiš nazýva dobrým pas�erom, prítomným poslucháčom je 

jasné, že na seba vzťahuje mesiášske predpovede. Ježiš povedal toto podobenstvo 

v spore s farizejmi a zákonníkmi po uzdravení slepého od narodenia. Vyčítali mu, 

akou mocou si tak počína. Cez podobenstvo Ježiš odpovedá, prečo ho slepý 

počúvol a čoraz lepšie videl, že uzdravenie je prejavom pas�erskej starostlivos� 

Boha o dobro každého človeka. Farizejov vyhlásil za nepravých pas�erov, za 

nájomníkov, čo ľud využívajú, ale nevedú na cestu spásy.

 Len skrze Ježiša Krista má človek prístup k Bohu. Dobrému 
pastierovi nesmierne záleží na každej ovečke, keď je ohrozená, dáva 
riskuje aj život, aby ju zachránil. Ježiš skutočne dáva život keď sa 
obetuje ako jediný pravý baránok a dáva život aj keď sa nám daruje v 
Eucharistii.
 Ježiš vyvádza i vovádza. Z údelu smrti do plnosti života. 
Vchádzať i vychádzať neznamená len slobodu pohybu, ani slobodu 
vyberať si medzi dobrom a zlom. Skôr vyjadruje slobodu Božích detí, 
ktoré cez Ježiša vstupujú do plnosti života. Nájsť pastvu znamená žiť 
v Bohu v slobode Božích detí.


