
Já jsem dveře

Travňáci v izolaci

zamyšlení č. 2: 



 
Začni obyčejnou modlitbou: Ježíši, otevři mé oči, ať tě můžu vidět. Prosím otevři

dveře mého srdce a vejdi dál, ať se s tebou můžu setkat. Amen. 
 

Ježíš uzdravil slepého a to naštvalo farizeje a jiné náboženské vůdce. Ti vyslýchají
vyléčeného a zjišťují, jak k uzdravení došlo. Když odpoví, že ho uzdravil Ježíš, který

přišel od Boha, tak ho prostě vykopnou ze synagogy (což je něco jako židovský
kostel). Dveře jsou zavřeny. Nemůže se už začlenit do této komunity. Je vyloučen 
z nejdůležitější oblasti tehdejšího života. Když uvěříme v Ježíše, tak to někdy může

mít velmi drastické důsledky. 
 
 

Ježíš na tuto situaci odpovídá podobenstvím. Odpovídá farizeům, kteří zavřeli
chrámové dveře, a taky bývalému slepci, který stojí před zavřenými dveřmi.  Říká: "Já

jsem dveře."
 

Přečti si Jana 10,1-10 (Je to část Ježíšovy odpovědi na danou situaci.)
 
 
 

„Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu,
je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce
slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí
před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou,
ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ Toto přirovnání jim Ježíš řekl;
oni však nepochopili, co tím chtěl říci. Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen,
pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději
a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude
zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby
kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti."



Představ si

Ovce v minulosti spaly v ovčinci hned vedle pastýřova domu. Ovčinec měl většinou
kamennou zeď a byl místem odpočinku a bezpečí před zvířaty i zloději. Ovce vcházely
a vycházely dřevěnými vraty. Někteří pastýři spávali u brány, aby chránili své ovce - 
v podstatě se oni stali takovými dveřmi. Zavři oči a představ si Ježíše jako pastýře,
jak střeží dveře a je se svými ovcemi, aby je chránil. Představ si, jak se ovce cítí

bezpečně v jeho přítomnosti. 
 

Když Ježíš říká, že je dveře, říká taky, že je tou pravou cestou, jak se dostat domů.
Myslí tím náš duchovní domov, to místo, po kterém naše duše touží: domov s Bohem

Otcem. Zavři znovu oči a představ si Boha Otce, jak tě vítá doma, objímá tě, jak
spolu sedíte u hostiny u kuchyňského stolu, dívá se ti do očí a usmívá se. 

 
Přemýšlej

Před jakými zavřenými dveřmi ve svém životě teď stojíš? Můžou to být fyzicky
zavřené dveře - nemůžeme teď navštěvovat své přátele ani jít do školy. Metaforicky

zavřené dveře můžou být třeba poničené vztahy nebo vztek, který neřešíš. Zamysli se.
 

Jaké dveře si zavřel před ostatními lidi nebo před Bohem? Chceš s tím něco udělat
(např. pobavit se o tom s Bohem, omluvit se, napsat o tom...)?

 
Zve tě Ježíš, abys prošel nějakými dveřmi? Tyto dveře můžou mít podobu náročného
rozhovoru s někým. Nebo to může být třeba výzva, aby ses každé ráno modlil. Abys

požádal o odpuštění za něco konkrétního a abys přijal Ježíšovo odpuštění a
uzdravení. 

 
 



Otevři

Vyber si jednu věc, kterou sis napsal/a, jdi k nějakým dveřím a otevři je. Když je budeš
otvírat, popros Ježíše, ať otevře dveře tvého života a dveře této situace. Důvěřuj, že on je 

s tebou.
 

Ozvi se někomu

Spoj se s jedním nebo více přáteli a řekni jim, jak jsi prožil tento čas. Povzbuď je, ať 
do toho taky jdou.


