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Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. 
Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď 
vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na 
ovciach. 

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec 
a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. 

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť 
môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. 

Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho 
neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. 
Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“ 

 

 Bratia a sestry, 

Pán Ježiš zakladal svoj pastiersky úrad na vzťahu s Otcom. On Jediný Ho 

pozná úplne a dôveruje mu. Pozná Otcovu lásku k Synovi, preto mu dôveruje 

a neváha položiť život za svoje “ovce“. Dôvera je viera alebo spoľahnutie sa, že 

na základe vzájomnej dohody sa bude kladne všetko vyvíjať tak, ako sa osoby 

danej dohody dojednali. Dôveryhodná osoba Boha Otca viedla Syna k obete 

svojho života, lebo si bol istý, že ho dostane späť. A na tomto vzťahu aj my 

zakladáme svoju vieru a život s Pánom. Dôverujeme mu a On očakáva vernosť. 

Samozrejme, vernosť sa očakáva v trápeniach a súženiach, nie v čase pohody. 

Príkladom tejto dôvery je aj dnešný svätec a mučeník sv. Florián, ktorý 

zachránil 40 svojich spoločníkov vojakov, ktorí boli kresťanmi. Začo bol dnes 

v roku 304 popravený. Pravda, neskôr boli aj jeho bratia v zbrani popravení. Ale 

odvaha, priateľstvo a dôvera Floriána viedla ku statočnosti, nie ku zbabelosti.  

Každý z nás bude vystavený skúške dôvery a odvahy, vytrvalosti vo viere. 

Minule spomenutá veta znela, môžem ti ukázať dvere, ale prejsť nimi už musíš 

sám. Dverami prejde len dôveryhodná osoba. 

 


