Čtvrté neděli velikonoční se říká „neděle
Dobrého pastýře“. Ježíš je tím dobrým
pastýřem, my jeho ovečkami. Malé děti
s ovečkami nemají problém. Jako malý
kluk jsem byl se svým otcem na
Slovensku v horách. Byla nás celá
výprava svitavských fotbalistů se svými
dětmi. Spali jsme v jakémsi táboře na
louce v údolí ve stanech s podsadou.
Každé ráno jsme slýchali zvuk zvonečků, štěkot psa a bečení oveček, to když jakýsi bača
procházel se svým stádem přes louku na horské pastviny. Občas se stalo, že zvědavá ovce nám
vlezla i do stanu. Hory, bača, ovečky, louka s potůčkem, dětství, romantika. Malé děti
s ovečkami problém nemají, ale jakmile člověk povyroste… Nedávno jsem viděl kreslený vtip,
kdy dcera do školního sešitu napsala 2+2=5. Nad ní stála její matka a velmi se divila jejímu
výsledku. Dcera sebevědomě odpověděla: „Mám vlastní názor a nejsem ovce.“
Jako lidé jsme hákliví na svou svobodu. Odmítáme být kýmkoli manipulováni. Nechceme být
jen ovcemi stáda. Je to tak, svoboda je opravdu tím, co člověka dělá člověkem a čím se
odlišujeme od ostatního stvořeného světa. Bohužel je v nás je vědomí, že lidská svoboda byla
permanentně zneužívána většinou mocných, které antický svět označoval jako pastýře. Byli to
králové, vůdcové a kněží. Musíme ale také vědět, že Bůh vždy stál a stojí na straně svobody
člověka. Proto Bůh skrze proroky nelibě říká mocným: „Běda pastýřům Izraele, kteří pásli sami
sebe! Či neměli pastýři pást své stádo? Sytili jste se mlékem, odívali vlnou, vykrmená zvířata
jste si zabíjeli, ale stádo jste nepásli. Neposílili jste, co bylo slabé, neuzdravili jste nemocné,
neobvázali jste, co bylo zraněné, nepřivedli zpět, co bylo rozptýlené, nehledali ztracené, násilím
jste ovládli silné. Rozprchly se ovce bez pastýře, staly se potravou veškeré divoké zvěři“ (Ez
34,1–5). Bouříme se proti takovým pastýřům. Kardinál Raniero Cantalamessa říká: „Člověk se
bouří proti způsobu, kterým (…) vládcové a mocní stále chápou svůj vztah k lidem, svým
poddaným. Vztah nadřazenosti a zneužívání: vyždímat z poddaných, co se jen dá, podobně jako
se z ubohých ovcí chce vyzískat maximum vlny, mléka a masa, a ponechat je pokud možno stále
na rovině „ovcí“, tedy slabé, nemocné, zraněné a především rozptýlené, rozdělené mezi sebou,
aby je bylo možné snadno ovládnout a jednoduše jim panovat s krutostí a násilím, jak o tom
vypravuje prorok“ (CANTALAMESSA, R. Slovo a život B).
Na jedné straně se bouříme proti mocným. Musíme si však uvědomit i další skutečnost. Co do
zneužívání svobody druhých, nejde jen o vládnoucí. Toto pokušení je v každém z nás, využít
svého postavení, síly a moci, převahy nad druhýmy. Kardinál Cantalamessa pokračuje: „Vidíme
hořký pohled na vládu jednoho člověka nad druhým, obraz moci chápané jako zotročení,
ujařmení a zneužití slabých. Tento způsob vlády je zakořeněný v lidském egoismu, a je proto
věčný.“ Vládcové jsou lidé jako každý jiný a pokušení zneužít jakékoli výhody se týkají
každého, prodavačky, řidiče, řemeslníka… Tyrani jsou i v rodinách, tyrani jsou i mezi chudými,
tyrani jsou i mezi dětmi ve škole, když se mluví o šikaně.

Odmítáme být ovládanými ovcemi, podívejme se trochu pod drobnohledem na náš běžný život.
Nežijeme nevědomky způsobem stáda hnaného jednou tím a podruhé jiným třeba i módním
stylem či stylem života, mluvy apod.? Když se na sebe podíváme, jak se oblékáme, jaké jsou
účesy, co se čte či sleduje. Kardinál Cantalamessa píše: „Lidé dnešní doby velmi pohrdavě
odmítají přijmout roli „ovce“. Ovšem, aniž bychom si toho všímali, bez povšimnutí se
necháváme řídit různými druhy manipulací a podvědomého přesvědčování. Lidé kolem nás
vytvářejí různé blahobytné modely a způsoby života, ideály a cíle pokroku, a my jdeme v jejich
šlépějích. Následujeme je, protože se bojíme, že s nimi ztratíme krok, (…) jíme, co nám říkají,
a oblékáme se, jak nás tomu jiní učí. Jen se zkusme podívat, jak vypadá život zástupů lidí ve
velkých moderních městech. Je to smutný obraz stáda, které vychází společně, ve stanovené
doby se znepokojeně cpe do tramvají nebo metra, sytí se stejnými věcmi připravovanými jinými
– ať už jsou to pokrmy nebo noviny a časopisy – a potom večer opět společně vejde do ovčince
vyprázdněný od sebe sama a své svobody.“
Třemi pohledy jsme nyní nazřeli, jak bychom nechtěli být ovcí. Zneužití moci mocných, vlastní
tendence zneužívat své postavení a davová stádovost. Boží slovo nepřináší jen kritiku, ale
především život, naději, světlo do temnoty. Prorok Ezechiel přislíbil: „Hle, já sám vyhledám
své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi,
tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a
mračném čase… Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást“ (Ez 34,11–12.23).
Tím dobrým pastýřem je Ježíš, Boží Syn. Bůh, který se stal člověkem. „Já jsem dobrý pastýř.
Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči“ (Jan 10,11.8). Pražský arcibiskup Jan
z Jenštejna, si všímá, že Kristus nebyl jen pastýřem, ale také beránkem Otcova stáda, a že nejsou
jen ovce, ale také vlci a čím jsou charakterizováni: „Ovečka spásá zelený pažit, ráda pobíhá,
požírá vrboví, aniž ublíží květům, a když něco šťavnatého sežere, všechno přežvýká a nalévá se
pak mlékem. A pastýři jdou za ní a těší se z ní. A když je vedena na smrt, mlčí. V takové ovci
poznáváme našeho Krista, neboť on byl veden jako ovce na porážku, aniž otevřel ústa. A také
učedníci a jiní svatí byli posláni jako ovce mezi vlky. Těmto dobrým ovcím divocí a krvelační
vlci nepřejí a stavějí proti nim svůj opačný způsob života. Vlci se přece nespokojí stejnou
potravou, ukládají dokonce ovcím o život a lačnějí po jejich krvi a pronásledují je s neutuchající
zuřivostí. Jsou přitom jaloví, zarostlí hrubou srstí, mléko nemají, maso mají smrduté, požírají
zdechliny, nepřežvykují, stáje nemají, před pastýřem prchají“ (JAN Z JENŠTEJNA. Ze spisů
pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. In. Denní modlitba církve, modlitba se čtením. 16.5.)
Ježíš zná své ovce a miluje je, volá je jménem, nejsou pro něho pouhým číslem, ale osobami,
se kterými touží navázat přátelství. Hledá ztracenou ovci, dává za ní svůj život. Je dokonalým
opakem lidského vůdce nebo mocnáře. Své učedníky učí: „Mezi vámi tomu tak nebude jako ve
světě, kdo vládne, ať je služebníkem všech (srov. Lk 22,26). Umývá svým učedníkům nohy
a jinde učí: „Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil“ (Mt 20,28).
Ježíš je představen jak jako Dobrý Pastýř, tak také jako beránek: „Beránek, který je uprostřed
před trůnem, bude je pást a vodit k pramenům živé vody“ (Zj 7,17). Být ovcí takovéhoto Pastýře
není žádným ponížením, ale radostí. Být ovcí Božího Syna znamená mít nesmírnou důstojnost
nesrovnatelnou s oněmi vlky se smrdutým masem živícím se mršinami, jak kázal Jan
z Jenštejna. Učme se rozpoznávat Kristův hlas i uprostřed tisíců volání tohoto světa, jak Ježíš

učil: „Mé ovce znají můj hlas, já je znám a ony mě následují“ (srov. Jan 10,4.16). Kardinál
Cantalamessa zakončuje: „Až se budeme blížit ke stolu Eucharistie, která je skutečným setkáním
s Dobrým pastýřem, pokorně a s důvěrou obnovme svou sympatii Kristu prostřednictvím slov
žalmu: „Jsme tvůj lid (a chceme jím být), Hospodine, a rovněž stádo tvé pastvy“ (srov. Žl 79,13).

