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Milí bratři a sestry, 

 

 na svůj život nejsme sami.  O tom nás Ježíš ujištuje v Janově 

evangeliu. Nejsme sami ve vesmíru, o kterém nevíme ani kde začíná 

ani kde končí. Nejsme sami ve světě, který je dost složitý i někdy i 

hodně nebezpečný. Ježíš je s námi jako náš pastýř. To je naše víra. 

 Obraz pastýře a jeho stáda ovcí je jedním ze základních 

biblických obrazů. V biblických krajinách lidé chovali ovce od 

pradávna. V Izraeli bylo pastevectví běžným a také velmi váženým 

způsobem obživy. Mnohé známé postavy Starého Zákona byly 

pastýři. Pastýřem byl už Abel, pak Abraham, Izák i Jákob, pastýřem 

byl i Mojžíš a ovšem král David. 

 A myšlení víry dospělo také k poznání, že pastýřem Izraele 

je sám Hospodin. Boží lid totiž stejně jako stádo ovcí potřebuje péči 

a ochranu. Pokud je totiž ovce ponechána sama sobě je dosti 

bezradná. Ovce potřebují někoho, kdo se o ně stará. Potřebují 

pastýře. A péči a ochranu potřebuje i Boží lid. Krásně to máme 

vyjádřeno v žalmu 23., který všichni dobře známe. Hospodina jako 

pastýře Izraele nalezneme ovšem také v žalmu 80. a v v proroctví 

Izaiášovu (40.11). A známá je i 34. kapitola z Ezechiele, z které jsme 

dnes četli. 

 Úkolem pastýře bylo vyhledávat pro stádo pastvu a vodu, 

tak aby ovce nehladověly a nežíznily. Musel také na ovce dohlížet, 

aby se některá neztratila a nezabloudila. A ovšem musel také stádo 

chránit před šelmami a zloději. Dalo by se tedy říci, že práce 

pastýře spočívala ve službě jeho ovcím. 
 Pokud to byl ovšem dobrý  pastýř. Zda byl pastýř dobrý, to 

často souviselo s tím, zda ovce byly jeho nebo zda byl jako pastýř  

jenom najat za mzdu. O takovém „nájemníku“  a tomu „který není 

pastýř“, slyšíme i v našem textu. Takový „pastýř“, tedy takový 

špatný pastýř se v těžké situaci pro ovce nijak nenasadí. Bude 

myslet především na sebe. A než se postavil útočícímu vlkovi, raději 

vezme nohy na ramena a stádo ponechá svému osudu. 

 O špatných pastýřích se můžeme dočíst např. právě u proroka 

Ezechiele. Je to začátek 34. kapitoly, kde čteme: „Běda pastýřům 

Izraelským, kteříž pasou sami sebe. Zdaliž pastýři nemají stáda  
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pásti?“ Tyto špatní pastýři nesou odpovědnost za rozehnání a 

ohrožení stáda Izraele. Ale Hospodin zde zaslibuje, že toto stádo opět  

shromáždí a bude jej pásti, bude se o něj dobře starat. A tím dobrým 

pastýřem bude jeho Hospodinův služebník David. Tento pastýř je 

tedy mesiášskou postavou. 

 Když tedy Ježíš pověděl „Já jsem ten pastýř dobrý“, bylo 

zřejmé, že říká: Já jsem ten zaslíbený a očekávaný Mesiáš. Já 

jsem onen pastýř, o kterém mluvil Ezechiel. Posílá mne sám 

Hospodin jako svého služebníka. Posílá mne proto, abych „hledal a 

spasil, což bylo zahynulo“.   

 A Ježíš vysvětluje, že dobrý pastýř je ten, který svou duši, 

položí za ovce. Dobrému pastýři nejde jen o nějaký sobecký  zájem, 

o hmotný zisk či o moc nad stádem. Dobrý pastýř dokonce nasadí i 

svůj život, aby stádo ochránil. Před šelmou, před vlkem. Postaví se 

mu, i kdyby jej to mělo stát život. Vlk je zde příměrem pro zlou, 

ďábelskou moc. Pro vše, co se snaží člověka oddělit od Boha a jeho 

péče a spásy. 

 A tento dobrý pastýř je Ježíš sám. To, co v Janově 

evangeliu říká, nejsou jen slova. Za těmito slovy je svědectví celého 

Ježíšova života, především pak jeho závěru. Je zcela zřetelné, že Ježíš 

nežil pro sebe. Nešlo mu o to, aby dosáhl nějakého bohatství nebo 

moci nad druhými. Nešlo mu ani osobní úspěch a slávu. Ježíš  žil pro 

druhé. Zvěstoval evangelium, dobrou Boží vůli pro všechny. 

Vyhledával potřebné, odpouštěl hříchy, uzdravoval, nasycoval, 

vyháněl ďábelství, zastával se, dodával sílu a naději. Přišel jako lékař, 

aby uzdravoval nemocné. Přišel jako Spasitel, aby zachraňoval 

hynoucí.  
 Ježíš se postavil i samotnému ďáblu, který je naším největším 

a nejnebezpečnějším nepřítelem. Ďábel nás chce připravit o život. 

Nejenom ten časný, pozemský, ale i o život věčný, život v Božím 

království. Ježíš jako dobrý pastýř zápasil s oním vlkem, tedy 

ďáblem o své ovce tak důsledně, že pro jejich záchranu obětoval svůj 

život. Položil svou duši, svůj život za své ovce. Ježíš jako dobrý 

pastýř zemřel pro záchranu svým ovcí na kříži. 
 To, že je Ježíš dobrý pastýř také znamená, že má ke svým 

ovcím velmi osobní vztah. Zná je. Pastýři dávali svým ovcím také 

jména. Ježíš zná své ovce jménem. Milí přátelé, Ježíš nás zná  
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jménem. Ví, co jsme zač. Ví o naší minulosti, o našich zápasech, 

problémech i selháních. Ví o naší víře i o našich touhách a nadějích. I 

o tom dobrém, co se nám podařilo. Nejsme mu lhostejní.  A my zase 

známe jej. Víme, že je naším Spasitelem, naší nadějí a 

budoucností. Bez Ježíše Krista by náš život neměl smysl 

budoucnost.  

 Vždyť právě v Ježíši Kristu, v jeho příběhu,  poznáváme, jaký 

je jeho nebeský Otec, jaký je Bůh sám. Otec zná Ježíše a Ježíš zná 

Otce.  Ježíš je jako dobrý pastýř, který pokládá duši svou za ovce. 

A takový je Bůh, v kterého my křesťané věříme. Není to Bůh, 

který jenom vládne, odsuzuje a trestá. Ale je to Bůh, který nás má 

rád, který nám odpouští, který má pro nás naději a dává nám novou 

příležitost. Je to Bůh, který se za nás ve svém Synu dokonce i 

obětuje, abychom mohli žít život věčný v jeho blízkosti.  
 Ježíšovi jako dobrému pastýři ovšem nejde jenom o nás. Má  

ještě i jiné ovce. Ač jsou z jiného ovčince, také  je má ve své péči. 

Ježíš jistě přišel především kvůli „ovcem zahynulým z domu 

Izraelského“, přišel ale také kvůli pohanům. A tak se naplnila ona 

prorocká zaslíbení, např. proroka Izajáše: „Praví Panovník Hospodin, 

kterýž shromažďuje rozehnané Izraelovy: Ještě shromáždím k němu a 

k shromážděným jeho“(Iz 56.8). Ježíš přišel jako dobrý pastýř pro 

všechny. A tak i my můžeme mít podíl na jeho spáse, ač nejsme 

rodem Židé. Ježíš je tím, který všechny spojuje. Neboť všem 

odpouští, všechny uzdravuje, všem přináší spásu. A tak vytváří 

jedno stádo. Už tedy ne jen Izrael, ani jen ta či ona křesťanská 

církev, ale jedno universální stádo tohoto dobrého pastýře. 

 Milí bratři a sestry, nejsme tedy v tomto světě sami. Nejsme 

sami na životní zápasy. Nejsme jako ovce bez pastýře. Z Boží 

milosti smíme patřit do Ježíšova stáda. A on nás jako dobrý pastýř 

chrání před ďábelskými útoky toho Zlého, odpouští nám naše viny, 

uzdravuje naše nemoci i naše vztahy, sytí naše těla i naše duše a 

obětuje se za nás a tak nám otevírá bránu do Božího království. 

Nejsme sami svoji, ale patříme Pánu Ježíši Kristu - tomuto 

dobrému Pastýři, který je jedno se svým nebeským Otcem. A z 

toho se i dnes můžeme těšit a vzdávat zato Pánu Bohu chválu. 

 

          Amen 


