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J 10,1 "Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. 
2 Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. 
3 Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. 
4 Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. 
5 Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají." 
6 Toto přirovnání jim Ježíš řekl; oni však nepochopili, co tím chtěl říci. 
7 Řekl jim tedy Ježíš znovu: "Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. 
8 Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly. 
9 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. 
10 Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. 
11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. 
12 Ten, 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. 
13 Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. 
14 Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, 
15 tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce. 
16 Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo 
a jeden pastýř. 
17 Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. 
18 Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět 
přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce." 
 
J 10,24 Židé ho obklopili a řekli mu: "Jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to 
otevřeně!" 
25 Ježíš jim odpověděl: "Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mně 
vydávají svědectví. 
26 Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. 
27 Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou 
28 a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. 
29 Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. 
30 Já a Otec jsme jedno." 
 
 
V Izraeli to bylo jiné než na Valašsku… 
Ovce nebyly doma ve stájích, ale nocovaly venku pod širým nebem. Pastýři měli vybudované dvory, kam 
ovce zavíraly na noc. Byly to takové ohrady, ohrazené kamennou zdí, dovnitř vedl otvor. Tam nocovaly 
stáda. Často to bylo tak, že tam bylo více stád různých pastýřů pohromadě. V noci je hlídal vrátný, aby si 
pastýři odpočinuly. Vrátný měl noční směnu, většinou ležel právě ve vchodu do této ohrady. 
Když se někdo přikradl k tomuto dvoru a přeskočil kamennou zídku, byl to určitě zloděj a jeho úmysly 
byly nečestné. Pastýř, ten přišel ke vchodu, vrátný ho pustil dovnitř, protože ho znal. 
 
Před PJ stojí zákoníci, farizeové, ale také učedníci a zástup lidí. Všichni dobře ví o čem Ježíš mluví. Znali 
to, vždyť byli národem pastevců a každý věděl jak to v této práci chodí. Dovedli si velice živě představit 
situaci o které Ježíš hovořil – zloděje, který v noci přeskakuje zídku aby ukradl jehňátko, vrátného, který 
ovce hlídá a pastýře, který ráno přichází, aby své ovce vyvedl na pastvu. 
Ale protože věděli, že Pán Ježíš vždy tím co říká někam míří, museli si položit otázku – kdo je podle 
Ježíše zloděj a kdo je pastýř? 
Farizeové a zákoníci se považovali za pastýře. Mají k tomu vzdělání, postavení, osvědčení, jsou přeci 
pověřeni Bohem i lidmi, aby se o izraelský národ starali a vedli ho. 
Ježíš je podle nich ten zloděj – přišel, přeskočil ohradu a dělá mezi lidmi zmatek. Mluví o sobě jako o 
Bohu, mate lidem hlavu. Osobuje si právo pastýře a je neustále kritizuje… 
  
Než budeme pokračovat, položme si otázku: kdo je můj pastýř?  
Kým se v životě nechávám vést? Za kým jdu, komu naslouchám, komu důvěřuji? 
Moudrými, vzdělanými, zbožnými lidmi, nebo Bohem?  
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Když budeme teď přemýšlet na výrokem Pána Ježíše, nechme v podvědomí znít tuto otázku: kdo je můj 
pastýř! 
 
náš oddíl má dvě části: 

verš 1- 5  pastýř a zloděj 
verš 10-16  dobrý pastýř a najatý pastýř 

 
Život pastýře v Evropě dnes je úplně jiný, než život pastýře tenkrát v Izraeli. My máme představu takové 
idylky. Zelené louky, zurčící potůčky, ovčáčtí psi, kteří běhají kolem stáda a bača, který sedí na nějaké 
kládě, bafá s fajfky a to vše v pohodě pozoruje. 
Být pastýřem v Izraeli byla dřina. Žádné zelené louky, spíš taková step, polopoušť s chumáčky seschlé 
trávy. Často bylo třeba jít daleko, aby se ovce mohly dobře napást. Úkolem pastýře bylo najít takové 
místo, kde by bylo dost pro celé stádo, a to nebylo snadné. Také vody bylo málo, a pastýř na to musel 
neustále myslet, aby po cestě nějakou vodu našel. a mimo to hrozilo neustálé nebezpečí v podobě 
divokých zvířat.  
Poslouchejte jak tuto práci popisuje pastýř David: 

1S 17,34 David řekl Saulovi: "Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev anebo 
medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, 
35 hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. Když se proti mně postavil, chytil jsem ho 
za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. 
36 Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. 

 
Pastýř musel být stále ve střehu. Neměl žádného psa, musel stádo ohlídat sám. Měl tři základní nástroje. 
Prak – ten používal proti divoké zvěři, ale také když se nějaká ovečka zatoulala. Střílel pak prakem 
kamínky před ní, a protože ovce jsou plaché, tak je tímto způsobem dostal zpátky ke stádu. 
Pak měl krátkou hůl – takový obušek, který byl často pobitý kovem, ten měl zastrčený za opaskem, a 
používal ho na obranu proti zlodějům a lupičům, nebo i při boji s divokými zvířaty. Třetím nástrojem byla 
dlouhá hůl na jedné straně zakroucená, kterou mohl ovečku přitáhnout k sobě, nebo vytáhnout, když 
někam zapadla. O tu se také při chůzí mohl opírat. Tuto hůl také používal když večer vedl ovce do 
ovčince. V úzkém vchodu napřáhl hůl tak, aby pod ní ovce musela prolézt. A přitom každou ovci 
prohlížel, jestli není nějak zraněná. Pokud ano, vzal ji stranou a ošetřil. 
 

A ještě jeden rozdíl je důležitý. Dnes se ovce chovají především na maso. Ano také kvůli vlně, ale chov 
kvůli masu převládá. 
Tenkrát to bylo hlavně kvůli vlně. Aby se zabilo jehně, to musela být veliká oslava! Ovce měla velkou 
cenu. A díky tomu k nim měli pastýři velice hluboký vztah. Vzpomeňte na příběh, který vyprávěl prorok 
Nátan králi Davidovi (2. Sam 12) 

2S 12,1-6 Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: "V jednom městě byli 
dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic než 
jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy 
chleba a pila z jeho poháru, spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži 
návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k 
němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel." 
David vzplanul proti tomu muži náramným hněvem. Řekl Nátanovi: "Jakože živ je Hospodin, muž, 
který tohle spáchal, je synem smrti! A tu ovečku nahradí čtyřnásobně zato, že něco takového spáchal 
a neměl soucitu." 

 

Pastýř byl stále ve střehu, protože mu na ovcích záleželo. Byl ochotný ji kdykoliv bránit, a když utekla, 
nedbal na námahu a šel jí hledat. Ovce nebyla pro pastýře „kusem masa“, ale měl k ní hluboký vztah.  
Vypráví se takový příběh (legenda) o Mojžíšovi: 

Když pásl Mojžíš ovce svého tchána Jitra v Midjánské poušti, stalo se, že mu 

uteklo jedno jehňátko. Jde za ním, až přijde do údolí, kde je studna a vidí 

jak tam jehně pije vodu. „Nevěděl jsem, že jsi mělo takovou žízeň a proto jsi 

tak daleko uteklo“ říká jí Mojžíš. „Musíš být hrozně unavené!“ A tak jí vezme 

na ramena odnese zpátky k stádu. Tehdy k němu promluví Hospodin: „Protože jsi 

prokázal milosrdenství svěřené ovci, která patřila člověku, budeš schopný vést 

národ, který patří Bohu!“  - a tehdy si Hospodin vyvolil Mojžíše jako toho, 

který vyvede Izrael z Egypta. 
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To je to, co chtěl Pán Ježíš lidem okolo sebe ukázat. 
Zloděj a lupič chce ovci pro sebe. Přichází aby kradl, zabíjel a ničil. Ne ovcích mu nezáleží. Pastýř jedná 
jinak… 
 

J 10,1 "Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a 
lupič. 
2 Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. 
3 Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. 
4 Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. 
5 Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají." 

 

Ale není pastýř jako pastýř, pokračuje Ježíš. Jsou dva druhy pastýřů, - pastýř jemuž ovce patří a pastýř, 
který je najatý. Ten, kterému ovce patří je ochoten pro ně i obětovat život. Pastýř, který je k této práci 
najat sice dobře svou práci odvede, postará se o ovce, vodí je, ošetří, ale když přijde nebezpečí, když jde o 
život pak uteče. Ovce nejsou jeho vlastní, není ochoten pro ně nasadit život. A tak když přijde zloděj, 
nebo divoká zvěř, uteče, a vlci ovce rozhání a trhají… 
Nemůžete mu to mít za zlé, cení si svého života víc než života ovcí… Dělá jen to, za co je placen. Ale 
problém je v tom, že ovce na to doplatí. Proto je lépe takovému pastýři zaplatit jeho mzdu a propustit ho. 
A najít dobrého pastýře, který jedná jinak – který ovce chrání s nasazením vlastního života. Takový pastýř 
je poklad! 
 

10 Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. 
11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. 
12 Ten, 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. 
13 Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. 
14 Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, 
15 tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce. 

 

Židé dobře věděli, kam Pán Ježíš míří. 
Ze své historie to znali. Ne každý pastýř Izraele se o národ staral. Ne každý z vedoucích národa byl 
ochoten za druhé položit život. Bylo velice mnoho pastýřů, kteří mysleli jen na zisk, byli to pastýři, o 
kterých Hospodin řekl, že pasou jen sami sebe. 
Zlí pastýři, nad kterými Hospodin vyslovil svůj soud. 
 

Ez 34,1 I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 
2 "Lidský synu, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům: Toto praví Panovník 
Hospodin: Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce? 
3 Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou, porážíte vykrmené, ale ovce nepasete. 
4 Neduživé jste neposílili, nemocné jste neléčili, polámanou jste neovázali, zaběhlou jste nepřivedli 
nazpět, po ztracené jste nepátrali, panovali jste nad nimi násilně a surově. 
5 Jsou rozptýlené, jsou bez pastýře; staly se potravou veškeré polní zvěři a zůstávají rozptýleny. 
6 Mé ovce bloudí všude po horách, po kdejakém vysokém pahorku, jsou rozptýleny po celé zemi a není, 
kdo by je hledal, kdo by po nich pátral. 
 

10 Toto praví Panovník Hospodin: Hle, chystám se na ty pastýře, budu je volat k odpovědnosti za své 
ovce. Nedovolím jim už pást ovce, aby místo nich pásli sami sebe. Vysvobodím své ovce z jejich 
chřtánu, nebudou jim potravou." 
11 Toto praví Panovník Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. 
12 Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a 
vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. 
13 Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pást na izraelských 
horách, při potocích a na všech sídlištích v zemi. 
14 Budu je pást na dobré pastvě; jejich pastviny budou na výšinách izraelských hor. Budou odpočívat 
na dobrých pastvinách, budou se pást na tučné pastvě na horách izraelských. 
15 Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina. 
16 Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a 
silnou zahladím. Budu je pást a soudit." 
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Ez 34,22 Já zachráním své ovce a nikdo je už nebude loupit. Já vykonám soud mezi ovcí a ovcí. 
23 Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást, Davida, svého služebníka. Ten je bude 

pást a ten bude jejich pastýřem. 
 
Já jsem ten dobrý pastýř, říká Pán Ježíš. Já jsem ten, kterého zaslíbil Hospodin Vašim otcům, to, kteří byli 
přede mnou mysleli jen sami na sebe, jsou to zloději a lupiči, někteří z nich se starali, ale když přišlo 
nebezpečí, tak utekli. Já jsem dobrý pastýř. Přišel jsem, abych za Vás dal svůj život. 
Dívejte se, posuďte sami kdo je ten dobrý pastýř!  

 
Podívejme se teď na tohoto dobrého pastýře, co ho charakterizuje: 
 
Přijde do ohrady (ovčince), vrátný ho pustí dovnitř, ale jak své ovce dá dohromady, vždyť v ovčinci je 
přes noc často několik stád.  
 
o Volá své ovce jménem 

skutečně pastýři dávaly svým ovcím jména a znaly je… 
Pán Ježíš nás zná jménem. Nejsme pro něj bezcennou masou lidí. Kdy mluví Bible o tom, že nás zná 
Bůh jménem, myslí tím, že zná naše potřeby, problémy, zápasy ale i přání a touhy. Ví co prožíváme. 
Rozumím nám. Jak to říká David:  
Ž 139,4 Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. 
A přesto, že nás zná, nebo snad právě proto, že nás zná nás oslovuje. Volá nás jménem, volá, 
abychom šli za ním. Ví, že se sami můžeme ztratit, ví, že na nás číhá spousta nebezpečí, a proto volá: 
pojď za mnou! Volá nás, aby nás vyvedl…  
Už jsi zaslechl jeho hlas? 
 

o vyvádí je 
V ovčinci se mohou ovce cítit v bezpečí, maximálně se všelijak trkají mezi sebou, ale jsou za zdí, jsou 
chráněné. Jenže hlad, žízeň a také sluneční úpal je brzy vyžene ven. Nemohou tam zůstat. A pokud 
vyrazí  samy, pak se buď ztratí, nebo se stanou kořistí pro divoké šelmy… 
Pastýř je zavolá a pak je vyvádí.  

Ž 23,1 Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 
2 Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, 
3 naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. 

Tento žalm není reálným popisem života pastýře v Izraeli. Spíš je to vysněná představa pastýře – mít 
na dosah zelené pastvy, a klidná místa u vod, bezpečné cesty… 
Ale David zde mluví o duchovní oblasti. A tam to platí! Je-li mým pastýřem Hospodin, jestliže on 
mne zavolá a já jdu za ním, pak se nemusím bát. On se o mne postará, on mne dá vše, co potřebuji. 
Jeho vedení předčí moje očekávání! 
Je-li Pán Ježíš mým pastýřem, jsem v dobrých a spolehlivých rukou! 
(Všimněme si, že Pán Ježíš v tomto oddíle /v.30/ říká: já a Otec jsme jedno. Otázka: „Kdo je můj 
pastýř – Hospodin, nebo Ježíš?“ je neadekvátní. V Božích očích směšná. Na jedné straně Bible mluví 
o Otci a Synu, na druhé straně často hovoří tak, že se ptáme: mluví se o Otci, nebo o Synu? Má na 
mysli Hospodina, či Ježíše? „Já a Otec jsme jedno“ jen tak na okraj řekne Ježíš. Co to znamená? 
Přemýšlejme o tom…) 

 

Zavolá je jménem a vyvádí je.  
I nás Pán Ježíš vyvádí – z našich zápasů, hříchů, z naší pohodlnosti, zabydlenosti, z našich představ, 
z naší soběstřednosti… vyvádí nás, aby náš život byl hodnotný a plný. 

Jan10,10 Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. 
Můžeme slyšet Ježíšovo volání, je to milé, rozechvěje e při tom naše srdce. Naplní nás to radostí, že 
nás Ježíš zná, že se o nás zajímá, že nás volá…    ale tím to nekončí. On nás vyvádí a to vyžaduje náš 
aktivní čin: zvednout se a jít! On nás z ovčince nevyhání, ale vyvádí! 
Z čeho Tě Pán Ježíš v poslední době vyvedl? Nebo sedíš pohodlně v ovčinci a nostalgicky vzpomínáš 
pouze na to, jak vyslovil tvé jméno? 
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o jde před nimi (když je má všechny venku) a ony ho následují 
… jaký je rozdíl mezi kovbojem a pastýřem: kovboj své stádo žene před sebou, pastýř jde před ním.  
Pán Ježí nás nikdy nebude hnát před sebou, nebude na nás křičet, nebude nás nutit, ale zavolá a půjde 
za námi. Když jsem hovořil o tom, že pastýř používal prak k tomu, aby se ovce vrátily ke stádu, 
nedělal to tak, že by po ovcích střílel, a střílel před ně, aby se vzpamatovaly o vrátily zpět… 
Pastýř jde a záleží na ovcích, jestli ho následují.  
A ony jdou za ním – protože ho znají, protože mu důvěřují. Za cizím nepůjdou, protože neznají jeho 
hlas. Když vejde někdo cizí, i kdyby znal jména ovcí a začal je vyvolávat, ovce začnou zmateně 
pobíhat, a rozhodně za ním nepůjdou. Musel by je vyhnat… 
Ovce znají hlas svého pastýře, důvěřují mu a proto ho následují.  
Znám hlas Pána Ježíše?  Rozpoznám jeho hlas uprostřed těch tisíců hlasů, které mne obklopují a které 
na mne volají? Pokud ho nerozpoznám, jak ho mohu následovat? 
Jeho hlas je tichý a jemný, říká Bible. Ale je také naléhavý. Když on promluví, není možné se splést.  
Myslím si, že ovce každé ráno i když možná ještě podřimovaly, podvědomě očekávaly na hlas svého 
pastýře. A jak ho zaslechly, vstaly a šly. Ježíšův hlas může být tichý a jemný, ale ten, kdo očekává, 
vyhlíží ten ho nepřeslechne. Jde o postoj.  
Až bude Bůh chtít, tak přijde a zatřepe se mnou! Zaburácí hrom, udeří blesk, nastane zemětřesení… A 
pokud se tak nestane, jsem z obliga, Bůh nepromluvil, nezavolal mne. To je alibizmus. 
Takový člověk nemá zájem následovat Ježíše. Ano jednou to prožije: zahřmí hrom, zaburácí blesk, 
země se začne třást – ale proto, že přijde Bůh, aby soudil tuto zem. A to už bude pozdě. 
My očekáváme, vyhlížíme, máme nastražené uší, protože nechceme přeslechnout ani to nejtižší 
zavolání. Chceme následovat Ježíše! 
 

o chrání je 
Ti, kdo jdou za Ježíšem se nemusí bázlivě ohlížet, kde na ně číhá nějaké nebezpečí, protože jejich 
dobrý pastýř je ochrání. 
Ovce jdou naprosto bezstarostně za svým pastýřem. Důvěřují mu. Ví, že je dovede na pastvu, že je 
dovede k vodě, že je ochrání před útoky vlků. Někdy jsou tak bezstarostné, že aniž by si toho všimli 
se od stáda vzdálí. I tehdy, přes jejich naivnost a někdy i neposlušnost je pastýř nenechá, ale zavolá je 
zpátky, a když je nejhůř, jde za nimi a zachrání je. Tak jak to PJ krásně pověděl v podobenství o 
ztracené ovce (Lukáš 15). 
Četl jsem příběh: ovce se pasou v údolí, ale pastýř chce jít dál. Jde, volá na ně, ale ony nic. A tak 
vyšel na kopeček, který byl před ním, stoupnul si na obzor a začal zpívat. Pastýři v Izraeli mají svou 
řeč (svůj zpěv), jak s ovcemi mluví. A tehdy jediná z oveček – byl to beran se zvonem (takový vůdce) 
zvedl hlavu a pomalu šel za pastýřem. Stádo se páslo klidně dál. Pastýř počkal na berana a bez ohledu 
na stádo pokračoval v cestě a za chvíli zmizel za obzorem, ale stále pokračoval ve své písni. Chvíli se 
nedělo nic, ale najednou začaly být ovce neklidné, nervózní, rozhlížely se kolem, naslouchaly. Až 
jedna z dálky zaslechla pastýřův zpěv a tiché zvonění zvonku uvázaného na krku berana, který pastýře 
následoval. V tu chvíli nastal divoký úprk. Ovce vyrazily jako o závod a hnali se za zvukem, který 
zaslechly… 
Kéž bychom takto vždy vyrazili za naším pastýřem, když se nám vzdálil. Někdy se zastavíme, zalíbí 
se nám určité věci, a najednou zjistíme, že Ježíš je už kus cesty před námi. Ale bez něj jsme 
v nebezpečí! Jak důležité je, v tu chvíli vše opustit a běžet za ním! 
 
Pán Ježíš v záchraně svých ovcí šel ještě dál. Svou duši, svůj život za ně položím, řekl. 
A tak se stalo o velikonocích. 
Obětoval se za nás, aby nás vytrhl z moci zla, z moci hříchů, z bran pekla. 
Zemřel, abychom my mohli žít. 
To je důvod, proč ho milujeme, proč odpovídáme na jeho volání a proč ho následujeme. 
 

  
 
 
 
 
 



CB Kladno 6.3.2011 – Dobrý pastýř  strana 6 

Celý oddíl končí zaslíbením. 
 
27 Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou 
28 a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. 
29 Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. 
30 Já a Otec jsme jedno." 
 
Pán Ježíš nám dává věčný život, nezahyneme na věky! 
Nikdo je nevyrve z mé ruky! 
 
Ty, které jdou za mnou! 
 
o Kdo je můj pastýř 
o Rozpoznám jeho hlas? 
o Následuji ho? 
 
Pak je můj život v bezpečí! 
 
Několik textů o pastýři a ovcích… 
 
Ž 95,1 Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, 
2 vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! 
3 Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy. 
4 On má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu. 
5 Jeho je moře, on sám je učinil, souš vytvořily jeho ruce. 
6 Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. 
7 On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. 
 
Ž 100,1 Žalm k díkůvzdání. Hlahol Hospodinu, celá země! 
2 Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem! 
3 Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. 
4 Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho 
jménu, 
5 neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení! 
 
Iz 40,11 Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede." 
 
Jr 23,1 "Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy," je výrok Hospodinův. 
2 Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těm pastýřům, pastýřům svého lidu, toto: "Mé ovce rozptylujete, 
rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky ztrestám, je výrok Hospodinův. 
3 Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a 
budou plodné a rozmnoží se. 
4 Ustanovím nad nimi pastýře a ti je budou pást, nebudou se již bát ani děsit a žádná nebude pohřešována, je výrok 
Hospodinův." 
 
1P 2,22 On 'hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest'. 
23 Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. 
24 On ,na svém těle vzal naše hříchy' na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 
25 'Jeho rány vás uzdravily.' Vždyť jste 'bloudili jako ovce', ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. 
 
Žd 13,20 A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho 
Pána Ježíše, 
21 nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. 
Jemu buď sláva na věky věků! Amen. 
 


