
Utorok 5. 5.       .       Evanjelium podľa Jána   −   Jn 10, 22-30 

 

V Jeruzaleme boli sviatky Posvätenia chrámu. Bola zima. 

Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí. Obstúpili ho Židia 
a hovorili mu: „Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si Mesiáš, povedz nám to 
otvorene.“ 

Ježiš im odvetil: „Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré 
konám v mene svojho Otca, ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. 

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.“ 

 

Bratia a sestry, 

Dnešné evanjelium sa dá vysvetliť  krátko a presne: Pán Ježiš dôveroval 

svojmu Otcovi do najvyššej možnej miery až po obetu svojho života v smrti na 

kríži. Vedel, že Otec nedopustí, aby sa mu stalo niečo zlé. Veď je to milujúci 

Otec! Preto jeho veľké skutky vychádzali z tohto dôvery plného vzťahu. Našu 

vieru je možné poznať z našich skutkov, ako o tom píše sv. Jakub:  

„14 Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? 

Môže ho taká viera spasiť? 15 Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im 

každodenná obživa 16 a niekto z vás by im povedal: „Choďte v pokoji! Zohrejte 

sa a najedzte sa!“, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to 

osoží?! 17 Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. 18 Ale niekto 

povie: „Ty máš vieru a ja mám skutky.“ Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti 

zo svojich skutkov ukážem vieru. 19 Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj 

diabli veria, a trasú sa! 20 Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov 

je neúčinná? 21 Nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo skutkov, keď 

obetoval na oltári svojho syna Izáka? 22 Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho 

skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť. 23 Tak sa splnilo Písmo, 

ktoré hovorí: „Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť.“ A 

bol nazvaný Božím priateľom. 24 Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, 

a nie iba z viery. 25 A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka 

Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? 26 Lebo ako telo bez 

ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.“( Jak 2, 14-26) 

 


