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Biblické texty:  
 
Ezechiel 34,11-16.20b-24: Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o 
ně pečovat. 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. 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. 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. Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina. Ztracenou 
vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou 
zahladím. Budu je pást a soudit.“ Hle, já vykonám soud mezi ovcí vykrmenou a ovcí hubenou, protože 
odstrkujete bokem a plecemi všechna neduživá zvířata a trkáte je svými rohy, takže jste je rozptýlili 
mimo stádo. Já zachráním své ovce a nikdo je už nebude loupit. Já vykonám soud mezi ovcí a ovcí. 
Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást, Davida, svého služebníka. Ten je bude pást a 
ten bude jejich pastýřem. Já, Hospodin, jim budu Bohem a David, můj služebník, bude uprostřed nich 
knížetem. Já, Hospodin, jsem promluvil. 
 
List Efeszkým 1,15-23: Když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem, nepřestávám za 
vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše 
Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem 
viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně 
veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: 
Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i 
panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. ‚Všechno 
podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, 
jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. 
 
Matouš 25,31-46: Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své 
slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř 
odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: 
‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť 
jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, 
byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste 
za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo 
žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a 
oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král odpoví a 
řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste 
učinili.‘ Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a 
jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, 
a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili 
jste mě.‘ Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, 
nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste 
neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘ A půjdou do věčných muk, ale 
spravedliví do věčného života.“ 

   
 
 
 



Lokální vládci a dobrý pastýř 
 
Ezechiel se ocitl ve vyhnanství v Babylóně, když tam byl zavlečen s králem Jojakímem někdy kolem r. 
593 před Kristem. Posiloval lid v Jeruzalémě a po jeho dobytí (584) obrátil svá slova přímo 
k vyhnancům v Babylóně. Mluví o tučných ovcích, to jsou lokální vůdcové – Izraelité, kteří jsou 
bezohlední, chamtiví, domohli si pro sebe přístup k nejlepším zdrojům obživy a do svého kruhu vítají 
ty, kteří jim mohou být užiteční. To jsou vůdcové – pastýři, které Hospodin odsoudí. Ezechiel dále 
vyhlíží jediného vůdce, potomka z rodu Davidova, kterého sám Hospodin ustanoví jako dobrého 
pastýře.  
V době Ježíšově vládli také „lokální“ vůdcové z rodu Hasmoneovců, kteří nebyli z davidovského rodu. 
Své právo vládnout opírali o velekněžský úřad a o spolupráci s Římem, který v tom období vládl na 
izraelském území. Ježíš vědomě navazuje na SZ včetně sociálního rámce. Tito lokální vůdcové byli 
vnímáni jako ti, kdo se starají jen o sebe, zrazují zájmy svého národa. Naproti tomu Ježíš o sobě 
prohlašuje „já jsem ten dobrý pastýř“, byl z rodu Davidova. On nesobecky dává svůj život za své ovce.  
  
Izrael je národ oddělený pro Hospodina, a proto nemůže splynout s ostatními národy. Nemůžou tedy 
opravdoví křesťané splynout s ostatní světskou společností, protože jsou odděleni pro Boha, jsou 
Kristovým lidem – jeho tělem.  
  
Vstupujeme do posledního týdne církevního roku. Využijme ho k pokornému pohledu zpět na náš 
„zápas o víru“, jak si v životě počínáme. Zdali dnešní evangelium nás burcuje k další pomoci 
potřebným lidem. Tím, jak se chováme k druhým lidem, jak o nich smýšlíme, jak jsme ochotni se 
zastat těch, kteří to potřebují. Neboť všichni se musíme ukázat před stolcem Kristovým, aby každý 
dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé (2K 5,10). Člověk se nerozplyne v nicotě, 
nebude mít po smrti věčný klid, jak by si to leckdo přál. Bible nás ujišťuje, že určitě přijde vyrušení a 
náš život bude hodnocen z hlediska Boží spravedlnosti, která je velmi odlišná od naší lidské.  
 
Abychom jako věřící nepropadli klamu, že slovním přihlášením se ke Kristu už máme vyhráno, 
slyšíme z úst Páně toto spíše „kázání“ než podobenství o Posledním soudu. Rozbíjí naše často 
černobílé vidění a bortí naše představy o věřících a nevěřících. Vede nás k opravdovému pokání a 
zároveň nám dává velkou naději. Soudící král se neptá nikoho na víru. O té není ani slovo. Jeho 
rozhodnutí o spáse či zatracení je určováno jedinou skutečností: jak se člověk choval ke svému 
bližnímu, zdůrazněně k těm potřebným, lidem v nějaké nouzi či bolesti. To proto, že ve všech, kterým 
je nějak zle přichází On sám. 
 
 

 

 
 

Písně: 335, 269 


