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Zdá se, že to byl asi tvrdý oříšek k rozlousknutí – to přirovnání, které Ježíš 

říkal svým posluchačům. Oni nepochopili, co jim tím chce říci.  
 
I nám, současným posluchačům tohoto slova, tohoto Ježíšova přirovnání, se 

může zdát, jakoby On mluvil v hádankách. 
 
Ovšem ve světle toho, co Ježíš konal, ve světle jeho poslání, které nám zjevil, 

které dovršil svým utrpením, smrtí a vzkříšením, a které nás přivádí zpět do Boží 
náruče, si můžeme uvědomit význam jeho tvrzení „Já jsem dveře k ovcím“. 

 
Skrze Krista vstupujeme do života Božích dětí, do živého společenství Božího 

lidu, do církve. Skrze Krista jsme zachraňováni z moci sebe sama, z moci smrti.  
 

Skrze Něj je nám darován Boží život, život naplněný, život v hojnosti, který je 
osvobozen ze všech možných destruktivních tendencí, jak je můžeme pozorovat v 
průběhu lidských dějin i v našem současném dění. 

 
Kristus je Božím prostředníkem – prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Ne 

zprostředkovatelem obchodu nebo nějaké úřední smlouvy, ne vyjednavačem, ale 
osobním, živým prostředníkem, který uvádí do tajemství Boha každého, kdo má 
odvahu Mu věřit. 

 
To, že Kristus nás vede na cestě k Bohu, to předpokládá moment setkání, to 

předpokládá, že On přichází ke každému z nás a chce se s námi setkat.  
 

Chce se nám dát poznat, chce nám dát zakusit, že On nám dal všechno, že 
On nám dal sám sebe bezpodmínečně, bezvýhradně, a že nás také bezpodmínečně 
přijal za vlastní.  

 

A každého z nás zve, abychom my jeho cestu, jeho samého, přijali za vlastní. 
 
Samozřejmě, jedna věc je to, s čím Kristus k nám přichází, co nám nabízí – 

kdybychom to měli charakterizovat třemi slovy - setkání, poznání, bezpodmínečné 
přijetí.  

 

Druhá věc je to, s čím my přicházíme, jak my se k Ježíšově nabídce stavíme.  
 

Jak my si nacházíme čas a prostor na setkání s Ním, ve kterém Ho můžeme 
lépe poznávat, ve kterém můžeme také více zakoušet bezpodmínečnost Boží lásky 
vůči nám a ve kterém může též růst naše odpověď na tuto lásku, naše bezvýhradné 
darování se Bohu. 

 
Nechme se povzbudit k tomu, ať dovedeme využít příležitostí k setkání, které 

se nám stále nabízejí, ať jsme vnímaví a otevření vůči tomu, v němž je Bůh přítomen 
mezi námi. 

 
  

 


