
4. velikonoční, neděle Dobrého pastýře 

AI Každé povolání má lidičky, kteří mu dělají dobré jméno, ale i opačně; má tedy i spoutu 

takových, kteří mu dělají špatné jméno. My lidé jsme někdy náchylní podle těch špatných 

pokládat všechny za špatné. Například máme špatnou zkušenost s lékařem a poté všechny lékaře 

pokládáme za špatných. Nebo s policistou, státním úředníkem, učitelem, prodavačem, nebo 

knězem. 

KE Ježíš si vybral stejně jedno povolání, aby na něm vysvětlil své poslání. Vybral si pastevectví. 

DI Může se nám zdát, že toto povolání mělo v časech Ježíše, ale i po nich, dobrý a přitažlivý 

zvuk. Není tomu zcela tak. Pokud se Ježíš identifikuje s pasteveckým povoláním, tak to třeba 

chápat v hlubším smysl. Ve Starém zákoně se pod obrazem pastýře myslelo toho, kdo vede lidi. 

A za dob Ježíše byl znám spis proroka Ezechiela, který se velmi kriticky vyjadřoval k pastýřům 

Izraele, tedy k těm, kteří nábožensky a politicky vedli lid. Vytýká jim, že více krmí sebe, jako 

ovce. Že se nestarali o slabé, nemocné a zbloudilé ovce. A tak se ovce rozprchly, neboť neměly 

pastýře a sežraly je divoká zvířata (viz: Ez 34, 2 - 5). Právě tento obraz nám představuje velkou 

dějinnou zkušenost, že ne všichni vůdcové, králové, vládci, politici, sloužili svým podřízeným, 

svým ovcím - lidem. Právě naopak, často s nimi zacházeli velmi krutě. A zajisté i v dějinách 

církve byli takoví pastýři, kteří lidem nesloužili. 

     Proč si tedy Ježíš vybral tento titul Dobrý pastýř, který byl a je často kompromitován? Ježíš 

si ho vybral, protože on je opravdu dokonalým pastýřem. Má všechny vlastnosti, které dobrý 

pastýř, tedy ten, který chce vést lidi, v plné míře. Vždyť říká, že položí život za ovce. Že je stále 

u nich, s nimi. Že je chrání. Že je zná jménem. Že hledá i ty, které nespadají do jeho ohrady. A 

proto být ovcí takového pastýře je nejen velkou ctí, ale i zárukou spokojenosti a bezpečnosti. 

Ježíš navrací tomuto označení znovu jeho první smysl a poslání. 

PAR Ani nám nezní velmi příjemně, když nás někdo pokládá za ovce. Vnímáme to jako omezení 

vlastní svobody, o které tak rádi povídáme. Přitom si neuvědomujeme, že svět i tak učinil z nás 

ovce. Vždyť nevypadáme jako ovce, když bloudíme se stovkami podobných ovcí po velkém 

obchodním domě? Nejsme ovce, když nás formuje stejná reklama, stejné filmy a stejné 

časopisy? Není to život ovcí, když se podívám na život ve velkém sídlišti? Nejsme jako ovce, 

když nosíme stejné oblečení? Nechce nás i Evropská unie udělat ovcemi, když nám chce 

nadiktovat i jakousi univerzální morálku, podle které máme žít, abychom se podle ní mohli 

pokládat za Evropany? A dalo by se použít mnoho jiných obrazů, které nám ukazuje náš život 

v jednom zmanipulovaném lidském stádě. Zajisté, že to se nedá všechno kritizovat, nebo 

odmítat. Jen je to normální upozornění, že jsme více manipulováni, jak si myslíme. Že dnes se 

schopnost manipulovat lidi pokládá za vědu, do které se investuje miliardy peněz. Neboť každý, 

kdo dokáže lidi zmanipulovat, tak pak může z nich žít. A žít velmi dobře. 

MY Svobodní můžeme zůstat jedině při Ježíši. Sv. Pavel napsal, že "kde je Pánův Duch, tam je 

svoboda" (2 Kor 3, 17). Při Ježíšovi můžeme nejvíce pociťovat svou jedinečnost, individualitu 

a své duchovní a lidské bohatství. Při Ježíšovi člověk nebloudí v lidském stádě. Ježíš to řekl 

takhle: "Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života" (Jan 8, 12). Kdo 

žije podle evangelia umí rozlišovat a moudře žít. Takový člověk neujde z tohoto světa, ani 

nebude odmítat dobra tohoto světa. Bude je však přijímat s rozvahou a zodpovědně, aby se nedal 

zmanipulovat ani věcmi a ani lidmišpatných úmyslů. Bude opravdu svobodným člověkem. 

     V tom je i smysl všech duchovních povolání, za které se dnes modlíme a o které prosíme. 

Tento svět může jen tehdy dobře, svobodně a normálně pokračovat, když bude dostatek těch, 

kteří mu budou hlásat Ježíše Krista a život, který on nabízí. Když bude opravdu dost silných 

duchovních osobností, ať už biskupů, kněží a jáhnů, ať už světských nebo řeholních kněží, kteří 

budou svým životem vyznávat Krista a zároveň ho přinášet druhým lidem. 

ADE Věřím, že se těšíte z toho, že Ježíš vás nazval ovečkami, které on pase. Vaše radost 

pramení z toho, že jste v rukou a pod ochranou samotného Boha, který nás vede, pomáhá nám 

a dělá nás dobrými a svobodnými lidmi. Amen - aleluja 


