
podľa Jána, kap. 10,   1 – 21

Amen, amen, hovorím vám:
Kto nevchádza do ovčinca dverami,
ale prechádza inokade, je zlodej a zbojník.
Kto vchádza dverami, je pastier oviec.
Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas.
On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich.
Keď ich všetky vyvedie, kráča pred nimi
a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas.
Za cudzím nepôjdu, ba utečú od neho,
lebo cudzí hlas nepoznajú.
Ježiš im to povedal takto obrazne,
ale oni nepochopili, čo im chcel povedať.

Preto im Ježiš znova vravel:
Amen, amen, hovorím vám:
Ja som dvere k ovciam.
Všetci, čo prišli predo mnou,
sú zlodeji a zbojníci,
ale ovce ich neposlúchali.
Ja som dvere.
Kto vojde cezo mňa, bude spasený;
bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.
Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil.
Ja som prišiel, aby mali život a aby mali hojnosť.

Ja som dobrý pastier.
Dobrý pastier položí svoj život za ovce.

Ale nájomník, ten, čo nie je pastierom
a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká,
keď vidí prichádzať vlka.
Potom 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 tohto 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.

Pre tieto slová
znova nastala medzi Židmi roztržka.
Mnohí z nich hovorili:
Je posadnutý zlým duchom a šalie.
Čo ho počúvate?
Iní namietali: To nie sú reči
posadnutého zlým duchom.
Vari môže zlý duch otvárať oči slepým?


