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DOBRÝ PASTÝŘ JEŽÍŠ 
 (J 10,1-21) 

Ovce nepůjdou za zlými pastýři, hlas Dobrého Pastýře však slyší 

a následují ho. 

 

Jan 10:1-21 „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, 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 
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a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého 

Otce.“  (19)  Pro tato slova došlo mezi Židy opět k roztržce.  (20)  

Mnozí z nich říkali: „Je posedlý zlým duchem a blázní. Proč ho 

posloucháte?“  (21)  Jiní říkali: „Tak nemluví posedlý. Což může zlý 

duch otevřít oči slepých?“ 

 

I. ÚVOD: PASTVINY NA HORÁCH  
 

Biblické odkazy:  

�  Fp 4:4; Fp 4:7;    

 

II. JEŽÍŠ ODKRÝVÁ PRAVDU O PASTÝŘÍCH LIDU 

a) Izraelci jeho slovům rozumí  

b) Duchem však nechápou  

c) Řekl jim přirovnání  

 

Biblické odkazy:  

�  Gn 4:2; Gn 21:30; Gn 30:31; 2Pa 18:16; Ž 23; J 9:32; Mt 11:4-6; J 1:11; J 9:16,29; J 

8:48; J 9:22; J 9:39;  

 

 

III. JEŽÍŠ ZNOVU VYSVĚTLUJE 

a) Co to znamená být zachráněn?  

b) Rozdíl mezi pastýři 

c) Následuj Dobrého Pastýře 

d) Jistý rozpoznávací znak pravého Pastýře 

 

Biblické odkazy:  
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�     Sk 4:12;  Jk 2:19; Ř 6:23; Ef 5:25; Ef 6:4; Tt 2:3; Eze 34:11-16; 2 Tm 3:16-17; Ef 3:1-

6; Sk 20:29-30; J 15,13 

 

 

 

  

TÁBOR, BUKET, APORT, ARGOT, 

JÍMKY, KMOTR, IONTY, NOMÁD, 

ANAFORA, DOPINK, ŠŤOUCH, 

METRO, EMOCE, TACHOV, 

MELODIE, ŠICHTA, SOUHRA, PAŠÍK, 

SVAZÁK, STARCI, FREON, AORTA, 

FLEKY, BRÁCHA, KOHEN, 

CHULIGÁN, ÚTRATA, PODZIM, 

UČIVO, PADOUCH, BATIK, KAMNA, 

RAMPA, AMULET 

Tajenka: 

 

_________________________ 

Otázky:   

1. Kdo jsou zlí pastýři? 

2. Proč přišel Dobrý Pastýř? 

3. Proč dal Ježíš svůj život? 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební zápas 

neděle 930 – Shromáždění církve. 

 Kázání a Večeře Páně Pavel Borovanský, vedení Jaroslav Kernal 

(Žalm 42), písně Jan Suchý. 

K modlitbám: Shromáždění v neděli na Štědrý den 24.12. je dobrou 

příležitostí pozvat příbuzné a sousedy, aby slyšeli evangelium. 
 

Čína: Vyhoštění jihokorejských křesťanů z pohraničních oblastí 

Stovky jihokorejských křesťanů, včetně mnoha církevních vedoucích, 

musely v uplynulém roce nedobrovolně odejít ze tří provincií v 

severovýchodní části země. Patrně se jedná o důsledek zavádění nové sady 

opatření s cílem dostat pod kontrolu veškeré náboženské aktivity. 

 Podle dostupných odhadů působí v severovýchodní části Číny více než 

tisíc jihokorejských pastorů a misionářů. Jejich odchod znamená 

ukončování činnosti mnoha společenství a mnoho opuštěných věřících. V 

lednu letošního roku bylo vyhoštěno 32 jihokorejských misionářů z oblasti 

Jen-ťi v provincii Ťi-lin, která hraničí se Severní Koreou. Ve městě Čchang-

čchun, správním středisku provincie, již začátkem října neexistovalo ani 

jediné jihokorejské společenství. 

 Představitelé čínského režimu vyhoštění vysokého počtu jihokorejských 

křesťanů nijak nekomentovali, nicméně stojí za povšimnutí, že všechny tři 

provincie, kterých se deportace týkají – Liao-ning, Ťi-lin a Chej-lung-ťiang 

– hraničí se Severní Koreou. Místní úředníci podezírají některé pastory s 

poskytování pomoci severokorejským zběhům. 

 

Koloským 4:3  Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, 

abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení, 

4  a tak je mohl rozhlásit; neboť k tomu jsem poslán. 


