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1„Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. 2Kdo však 
vchází dveřmi, je pastýř ovcí. 3Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. 
4Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. 5Za cizím však 
nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ 6Toto přirovnání jim Ježíš řekl; oni však 
nepochopili, co tím chtěl říci. 7Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. 
8Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly. 9Já jsem dveře. Kdo vejde 
skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. 10Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel 
a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. 11Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj 
život za ovce. 12Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, 
když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. 13Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. 14Já jsem 
dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, 15tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za 
ovce.

_______________________________________________________________________________

Kdyby přišel Ježíš dnes k nám, asi by si podobenstvím o ovcích a pastýři moc velké sympatie nezískal – ovce 
se staly symbolem nesamostatného, stádovitého přístupu k životu, naivní důvěřivosti a neschopnosti kritického 
myšlení. Že někdo jako ovce opakuje cizí názory nebo jako stádo dělá všechno, co se jim řekne, to slýcháme 
pořád. Přitom Ježíšovi posluchači to nejspíš takhle nevnímali – už proto, že spousta z nich ovce chovala. Kdo 
totiž s ovcemi strávil nějaký čas, ten ví, že rozhodně nejsou všechny stejné – jsou mezi nimi různé osobnosti: 
některé vedou, jiné se rády vezou a další si nejradši všechno dělají po svém. Skutečně jsou nám vlastně v 
lecčems podobné. 
On toho ale Ježíš říká víc, s čím bychom asi měli dneska problém – třeba, že všichni, kdo přišli před ním, jsou 
lupiči a zloději. Takhle dnes řece mluví populisti! Obvykle pak taky vyjde najevo, že ten, kdo nejhlasitěji křičel 
„chyťte zloděje“, má sám za nehty nejvíc... A moc to nevylepšil ani svým tvrzením, že tomu, kdo pracuje za 
mzdu, na ovcích nezáleží, protože nejsou jeho vlastní. Takové předsudky vůči zaměstnancům! To by si 
nedovolil říct snad ani Václav Klaus...
Skutečně – to Ježíšovo podobenství je plné výbušných výroků, které by snadno mohly spoustu lidí odradit, a na 
Krista (a tím pádem i na církev) vrhnout nehezké světlo. Proto je při čtení dnešního oddílu zásadní mít na mysli
situaci, ve které zaznělo. Ježíš to podobenství řekl během hádky s farizeji, poté co uzdravil slepého člověka, ale 
oni ho považovali za podvodníka. Nejen že sami nedokázali přinést ostatním nic dobrého, ale ještě jim bránili v 
přístupu ke skutečné pomoci od Boha. A zneužívali k tomu svou autoritu, které se u lidí těšili. To podobenství 
se dotýká sporu o to, jak se pozná dobrý vůdce, poslaný od Boha. A právě takto je potřeba vnímat i ty 
„problematické“ výroky. Ježíš ukazuje tři způsoby, jak se dá přistupovat k poslání, vést ostatní:
Jeden přístup je být jako “zloděj a lupič“ – takový člověk se dívá na druhé lidi, jako na svou kořist. Představují 
pro něj jen prostředek k vlastnímu obohacení. A nejen, že se vůbec nezajímá, co bude s ostatními, ale aktivně 
jim škodí. Samozřejmě, že šikovný zloděj ovcí zkouší nejdřív lákat na různá cukrátka, a tak je možné, že se za 
ním vydají. Ale obvykle se dříve nebo později prozradí a pak se musí uchýlit k násilí, aby od něj všichni 
neutekli. Naštěstí žádný zloduch tu není navěky, ovšem škody, které stihli napáchat, zůstávají ještě dlouho: 
znesváření přátelé, rozhádaní sousedé, zadlužené rodiny, zničená příroda…
Druhý, „námezdnický“ přístup je o trochu lepší – takový člověk totiž může klidně být docela dobrým pastýřem 
v pokojných časech. Problém ale nastane, když se objeví nějaké ohrožení, nějaká krize. To pak hned prchá, 
snaží se vykroutit z odpovědnosti, občas taky obětuje nějakého toho beránka, aby se zachránil. Takový člověk 
totiž usiluje o vedoucí pozici kvůli vlastnímu prospěchu – nemá žádný vztah k těm, kdo mu byli svěřeni.
A pak je tu Dobrý Pastýř. Pro toho je naopak vtah k jeho ovcím zásadní. Proto neváhá se za ně obětovat, když 
jim hrozí nebezpečí. Dobrý Pastýř nemusí nikoho přesvědčovat – je důvěryhodný sám o sobě. Dobrým 
Pastýřem myslí Ježíš sebe, ale zároveň o sobě mluví jako o dveřích, kterými pastýř s ovcemi prochází. Jak tomu
rozumět? Ježíš Kristus představuje taky životní rámec pro ty, kdo chtějí vést ostatní. Každý se může stát 
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pastýřem takovým a vydat se v Kristových stopách. K tomu ale nestačí hlásit se k němu a třeba často mluvit o 
„křesťanských hodnotách“. Je potřeba ty Kristovy hodnoty přijmout za vlastní: pokud se někdo svým přístupem
k životu zásadně rozchází s tím Ježíšovým, tak to prostě skutečný pastýř není, ani když se Kristovým jménem 
zaklíná na každém kroku.
Podobenství, které jsme dnes četli, bylo určeno úplně jiným lidem, žijícím v úplně jiné době. Ale přesto z něj 
můžeme mít velký užitek i my: Je dobré posuzovat a prověřovat ty, kdo nás chtějí vést, kdo usilují o roli 
pastýře. Jestli k nám přicházejí dveřmi - cestou, kterou ukazuje Kristus, nebo jestli to berou různými oklikami, 
aby nebylo poznat, odkud přicházejí. Jestli jdou s kůží na trh, nebo jsou ochotni nás obětovat, protože jim to za 
to nestojí.
My si na rozdíl od ovcí (i Ježíšových současníků) můžeme sami vybírat, kdo nás povede. Ale bohužel při tom 
děláme chyby, a někdy prostě není ani moc na výběr. A proto je důležité nezapomínat, že vždycky budeme mít 
Dobrého Pastýře, který si naopak vybral nás. A který nás miluje tak moc, že se pro nás obětoval. A že se k němu
vždycky můžeme vrátit, když nám dojde, že jsme zabloudili pod vedením zlodějů a námezdních pasáků. Tak 
vzhůru za Pastýřem!

Modlitba: Bože, v této nepřehledné, nebezpečné době máme sklony věřit kdečemu a kdekomu. A tak prosíme, 
zažehni v nás znovu víru ve tvé milosrdenství. Dej ať nám nechybí odvaha, jít ve stopách tvého Syna, Ježíše 
Krista. A to hlavně, když se nabízejí různé pofiderní zkratky a okliky, kterými bychom si rádi usnadnili život. 
Ať nám neschází moudrost, abychom dokázali rozlišit tvé věrné služebníky od různých podvodníků – prosíme, 
pomoz nám prohlédnout přetvářku a prázdné sliby, ať si dovedeme cenit pravdivosti a pokory. A je-li to tvá 
vůle, ať se my sami nezdráháme stát pastýři a ukazovat bloudícím cestu za tebou. Prosíme, slyš nás také, když k
tobě voláme: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v
nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme 
našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva na
věky. Amen

Tipy na písně (EZ = Evangelický zpěvník, D = Dodatek, S = Svítá, BTS = Buď Tobě Sláva): EZ Ž23 Hospodin 
ráčí sám Pastýř můj býti, S 215 Chvalozpěv, BTS 35 Ježíši Kriste, Pastýři náš

Sborová oznámení: 

Vzhledem k nařízením Vlády ČR a Synodní rady ČCE, neprobíhají v současnosti žádná „živá“ sborová setkání.
Bohoslužby se nebudou konat nejméně do konce výjimečného stavu, tj. 3. listopadu. Každou neděli od 10:15 
jste ale srdečně zváni k rozhovoru u kávy a čaje, který povedeme přes internetovou platformu zoom. Odkaz, 
stejně jako další užitečné informace, naleznete na stránkách našeho sboru klaster.evangnet.cz

Biblické hodiny a náboženství se konají online – k náboženství se mladší i starší děti sejdou v pondělí 19. 10. 
od 17h. Biblická hodina proběhne ve středu od 18h. Odkazy na tato setkání jsou rovněž na stránkách sboru.

Setkání maminek s dětmi začnou, až to situace umožní.

Farář Jan Lavický je vám nadále k dispozici k rozhovoru, kdykoliv po předchozí domluvě. Návštěvu v rodině je
možné spojit s krátkou pobožností nebo slavením Večeře Páně.

Budeme rádi, když budete i v tomto čase pamatovat na sbírky a přispějete na potřeby sboru – číslo účtu je 
2600386516/2010.


