
IV. neděle velikonoční 
Sk 4,8-12 
1Jan 3,1-2 
Jan 10,11-18 

Já jsem dobrý pastýř. 
Jan 10,11 

„Kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř…“ (Jan 10,13-14). Ježíš nám dnes jasně opakuje: „Tomu, kdo je najatý za 
mzdu, tomu ne, ale mně ano, mně, dobrému pastýři, opravdovému pastýři, mně ano! Mně na vás záleží!“ Na tomto Ježíšově slovu, vtěleném 
slovu - protože je jen vyjádřením toho, co Ježíš po celý svůj život žil, stojí naše víra: záleží mu na mně! Bohu na člověku záleží! Člověk, každý z 
nás, je pro Boha důležitý! Dokonce mu na člověku záleží víc než na sobě. Vždyť právě proto dává svůj život: svůj život za můj život, svůj život 
pro můj život! Záleží mi na ptácích v nebi a vy jste přece ještě mnohem cennější! Záleží mi na polních liliích a ty jsi přece mnohem víc než 
všechny polní lilie dohromady! (srv.: Mt 6,26-29) 
 

„Já jsem dobrý pastýř.“ Ježíš je opravdový pastýř, dobrý pastýř, v doslovném překladu „krásný pastýř“ a ten nejkrásnější čin, který z něj dělá 
opravdu krásného pastýře, je: „dávám svůj život!“ Pětkrát „dávám svůj život!“ (Jan 10,11.15.17.18) A to je to, co propojuje celé Boží dílo; jeho 
službou, jeho „prací“ je od věků na věky dávat život! Ježíš pro nás definitivně dal svůj život na kříži, ale dává nám život také v tom smyslu, v 
jakém dostávají  životodárnou mízu ratolesti od vinného kmenu, v jakém mateřské lůno dává život novému stvoření. Dát život tedy znamená 
především dát svůj způsob žití, svůj způsob, jak mít rád, jak bojovat. Jenom s tímto přídavkem života, jeho života, můžeme opravdově milovat 
a také bojovat proti všem vlkům, kteří nás obklopují z vnějšku, ale především zevnitř. 
 

Stejně jako Ježíše, tak i nás dělá krásnými to, že dáváme život. I my, Ježíšovi učedníci stvořeni k jeho obrazu, jsme povoláni, abychom tímto 
způsobem milovali a stávali se krásnými. Ale to nejprve předpokládá ptát se sám sebe, kdo vlastně můj život vede, kdo je mým pastýřem, od 
kterého dostávám život. A nevěřme moc tomu, že jsme nezávislí, že jsme soběstační… každý z nás na něčem lpíme, každý z nás někoho nebo 
něco následujeme a je to tak normální. Prvním krokem k tomu, abychom se proměnili, abychom se rozhodli, je to poznat. Jen tak si mohu zvo-
lit opravdového pastýře, který mi umožní naplnit své povolání: sám se stát dobrým, krásným pastýřem. Třeba jen toho malinkatého stáda, kte-
ré je mi v rodině, v komunitě svěřeno. A dávat život ve všednosti každodenního života možná dnes znamená především dát svůj čas, to nej-
vzácnější, co máme, dát ho pro druhého, být celý pro něj, pozorně mu naslouchat, dívat se mu do očí… a říkat mu tak: „Záleží mi na tobě!“ 
 

Tuto neděli slavíme Den modliteb za duchovní povolání. Papež František vidí podstatu i tohoto povolání v darování života, v „exodu“, tedy 
vyjití ze sebe sama, „jež nám umožňuje vycházet z naší původní situace, osvobozuje nás od každé formy otroctví, vytrhává nás z našich návy-
ků a z lhostejnosti a promítá nás do radosti ze společenství s Bohem a s bratřími.“ Ať tedy i my v síle Ježíšova života rosteme v radosti a kráse! 

 

„Ježíš prostupuje celým mým životem: je to Láska, která se nechává milovat všude a v každém okamžiku.“  

o. Mario Borzaga, omi 


