Slovensky

Pán je môj pastier,
nič mi nechýba. (Ž 23,1)

V deň Turíc vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom povedal:
"Nech s istotou vie celý dom Izraela, že Boh ustanovil Ježiša za Pána a
Krista; toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali."
Keď to počuli, bolesť im prenikla srdcia a povedali Petrovi a ostatným
apoštolom: "Mužovia, bratia, čo máme robiť?"
Peter im povedal: "Kajajte sa a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene
Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a prijmete dar Ducha
Svätého. Veď prisľúbenie patrí vám i vašim deťom a všetkým, čo sú
ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, Boh náš."
Aj mnohými inými slovami ich zaprisahával a napomínal: "Zachráňte
sa z tohoto zvrhlého pokolenia!"
Oni ho počúvli, dali sa pokrstiť a v ten deň sa k nim pripojilo asi tritisíc
duší.

Drahí bratia a sestry, ak dobre robíte a trpezlivo znášate súženia, je to
milé Bohu. Veď na to ste povolaní. Aj Kristus trpel za vás a zanechal
vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.
On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu
zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale sa odovzdal
tomu, ktorý súdi spravodlivo.
On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo (kríža), aby
sme odumreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.
Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a
strážcovi svojich duší.
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Ježiš povedal: "Veru, veru, hovorím vám, kto nevchádza do ovčinca
dverami, ale vstupuje inokade, je zlodej a zbojník. Kto však vchádza
dverami, je pastier oviec. Tomu strážca otvára a ovce počúvajú jeho hlas;
volá svoje ovce po mene a vyvádza ich von. A keď vyženie všetky svoje
ovce, kráča pred nimi a ovce idú za ním, pretože poznajú jeho hlas. Za
cudzím nejdú, ale utekajú od neho, lebo nepoznajú cudzí hlas."
Ježiš im povedal toto podobenstvo, ale oni nepochopili, čo im chcel
povedať.
Preto im Ježiš znova povedal: "Veru, veru, hovorím vám, ja som dvere pre
ovce. Všetci, čo prišli predo mnou, boli zlodeji a zbojníci, a ovce ich
nepočúvali. Ja som dvere. Každý, 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 ho mali v hojnosti."

Päťkrát sa stretávame v dnešnom evanjeliu s pojmom "brána". Brána je niečo veľmi dôležité. Oddeľuje
od seba rôzne časti, chráni, prináša svetlo. Vonkajšia brána tiež veľmi súvisí s vnútornou bránou. To je
vyjadrené aj v množstve porekadiel a slovných zvratov. Čo znamená napr. "zabuchnúť dvere pred
nosom"? Alebo čo chceme vyjadriť, keď povieme: "moje dvere sú ti vždy otvorené"? Komu sú (alebo
nie sú) "dvere a brána otvorené"? Čo chcú vyjadriť inštitúcie, keď majú "deň otvorených dverí"? Čo sa
asi deje "za zatvorenými dverami"? Na čo myslia ľudia, keď majú strach niečo zmeškať
("Tor"schlusspanik)? A aký význam má "Sv. Brána", "Porta Sancta" v Ríme?
"Kto vchádza bránou, je pastier oviec", hovorí Ježiš, a aby tento obraz o bráne ešte zosilnel, hovorí o
niekoľko veršov ďalej slová: "Ja som brána". "Ja som brána" – čo vyjadruje Ježiš týmito slovami o sebe
samom, o svojej identite a svojom poslaní? A čo o nás? Keď sa dostanem k dverám, rozhodujem sa, či
prekročím prah a pustím sa do toho, čo ma za nimi čaká alebo zostanem vonku? Ježišove slová "Ja som
brána" naznačujú spojenie medzi ľudsko-pozemskou a Božskou oblasťou. Prechádzať bránou znamená
prísť na zelené pasienky. Hovorí to tiež o živote v plnosti, život vedúci k spáse ..., t.j. môcť sa podieľať
na Božom pláne.
Ten, kto je pripravený prejsť bránou, vyjadruje tým pripravenosť zameriavať sa na Ježiša a na jeho
poslanie a to v dôvere, že nám vie ukázať cestu k dobrej pastve, k šťastnému životu. Ježišovo posolstvo
hovorí o bezpodmienečne milujúcom Bohu, ktorý stále kráča s každým človekom. Žiadne iné
posolstvo neumožňuje rozkvet ľudských životných možností a otvorenie cesty človeka k Bohu tak ako
toto. Aby presvedčil Boh človeka, že chce pre všetkých ľudí život v plnosti, a práve aj pre tých, ktorí sú
v očiach sveta chudobní, malí a bezvýznamní, poškodení, ustarostení a bezmocní, obetoval sa Ježiš až
na smrť.
Smerovanie, ktorým viedol jeho život, neviedol priamo k svetskému úspechu, k moci, sláve a cti, ale
viedol popri najopovrhovanejším outsiderom, chorobe, bolesti, smútku a k smrti a až ku vlastnej smrti.
Keďže Boh je však život a nikdy smrť a má posledné slovo, potvrdil sám Boh Ježišom hlásané a žité
posolstvo jeho vzkriesením.
Kto sa pokúsi uzatvoriť prechod a strhne si ovce pre svoje vlastné záujmy je zlodej. Ten okráda ovce o
možnosť dostať sa na pastvu a je takto ničiteľom života. Vďaka Bohu nie sú ovce vo všeobecnosti tak
zadubené a hlúpe ako sa o nich hovorí. Oni poznajú hlas svojho pastiera, ktorý im daruje život a
nechávajú sa ním viesť, zatiaľ čo cudzieho sa boja. Snažíme sa vždy znova a zas s väčšou múdrosťou
rozlišovať a rozhodovať, kto je v našom živote ten, kto ničí život, a kto ho daruje?
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