Dobrý pastier - SZ a NZ
Napísal Balek Robert
Pondelok, 26 Apríl 2010 11:26

Pár citátov zo Sv. Písma, ktoré hovoria o nádhernom vzťahu, ktorý má Boh voči nám - ako
milujúci dobrý pastier ku svojim ovečkám, ktoré hľadá, obväzuje, chráni a stará sa o ne s láskou
milujúceho citlivého dobrého pastiera.

Dobrý pastier

1 Pán je môj pastier, nič mi nechýba:

2 pasie ma na zelených pašienkach.

Vodí ma k tichým vodám, 3 dušu mi osviežuje.

Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu.
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4 I keby som mal ísť tmavou dolinou,

nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.

Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.

5 Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov.

Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj.

6 Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života.

A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. (Ž 23 (22))

Odpovedal: „Videl som celý Izrael roztratený po vrchoch ako ovce, ktoré nemajú pastiera. (2Krn
18)
„Hľa, váš Boh! 10 Hľa, Pán, Jahve prichádza v sile a rameno má vladárske, hľa, jeho odmena
je s níma jeho odplata pred ním! 11Ako pastier pasie svoje stádo, do náručia berie, baránky do
lona dvíha, tie, čo pridájajú, vodí.“ (Iz 40)

Pán bude pastierom svojich, budú sa pásť popri cestách a na všetkých poliach bude ich pastva.
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10 Nebudú lačnieť ani žízniť, nespáli ich úpal ani slnce, lebo ich bude viesť ten, čo sa zľutoval, a
popri žriedlach vôd ich napojí. 11 Zo všetkých svojich vrchov cesty porobí a moje chodníky sa
vyvýšia. 12 Hľa, títo prichádzajú zďaleka a tí, hľa, od severu a západu a tamtí z južnej krajiny.“
13 Plesaj, nebo, a jasaj, zem, plesaním zaznejte, vrchy, lebo Pán utešuje svoj ľud a nad svojimi
biednymi sa zľutúva.

Potecha Siona - 14 Ale Sion povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol.“ Či
zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby
ona zabudla, ja nezabudnem na teba. 16 Hľa, do dlaní som si ťa vryl...
Iz 49)

(

I dám vám pastierov podľa svojho srdca, budú vás vodiť dôvtipom a múdrosťou. (Jer 3)

Proti zlým pastierom - 1 „Beda pastierom, ktorí strácajú a rozháňajú stádo mojej pastviny,
hovorí Pán. 2 Preto takto hovorí Pán, Boh Izraela, proti pastierom, ktorí pasú môj ľud: Vy ste
rozohnali moje ovce a rozplašili ste ich, nedohliadali ste na ne, nuž ja dohliadnem na vás, na
zlobu vašich skutkov - hovorí Pán. 3 Ale ja pozbieram zvyšky svojich oviec zo všetkých krajín,
do ktorých som ich roztratil, a privediem ich späť na ich nivy; budú plodné a rozmnožia sa. 4 A
vzbudím im pastierov, ktorí ich budú pásť; viac sa teda nebudú báť ani strachovať a nebude z
nich chýbať - hovorí Pán.
(Jer 23)

Strateným stádom bol môj ľud, ich pastieri sa s nimi tárali: vodili ich sem-tam po horách, chodili
z vrchu na kopec, na košiarenie zabudli. 7 Hltal ich každý, kto ich našiel, ich nepriatelia vraveli:
„Neprehrešíme sa, pretože zhrešili proti Pánovi, spravodlivej nive, proti Pánovi, nádeji svojich
otcov.“ (Jer 50)

Zlí pastieri - 1 Pán prehovoril ku mne takto: 2 „Syn človeka, prorokuj proti pastierom Izraela;
prorokuj a povedz im, pastierom: Toto hovorí Pán, Jahve: Beda pastierom Izraela, ktorí pásli
seba! Či nie stádo pásavajú pastieri? Mlieko ste pojedli, vlnou ste sa obliekli, vykŕmené ste
pozabíjali, no ovce ste nepásli. 4 Slabé ste neposilňovali, choré ste neliečili, ranené ste
neobviazali, rozpŕchnuté ste nezavrátili, ani stratené ste nehľadali, ale násilím a hrôzou ste
panovali nad nimi. 5 A rozpŕchli sa, pretože nebolo pastiera, stali sa pokrmom rozličnej poľnej
zveri, áno, rozpŕchli sa. 6 Moje ovce blúdili po všetkých vrchoch a po všetkých vyvýšených
kopcoch; rozohnané sú moje ovce po celom povrchu zeme a niet toho, kto by ich hľadal, niet
toho, kto by šiel za nimi. 7 Preto, pastieri, čujte slovo Pánovo: 8 Ako žijem - hovorí Pán, Jahve -,
pretože sa moje stádo stalo korisťou a moje ovce sa stali pokrmom všelijakej poľnej zveri, lebo
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nebolo pastiera; moji pastieri nehľadali moje ovce, pastieri pásli seba, nie však moje stádo: 9
preto, pastieri, počujte slovo Pánovo: 10 Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, prídem na pastierov,
budem požadovať svoje ovce z ich ruky, urobím koniec ich pastierovaniu a pastieri nebudú viac
pásť seba: vytrhnem svoje ovce z ich úst, nebudú im viac pokrmom.

11 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim ich. 12 Ako
si pastier navštívi stádo, keď je uprostred svojich roztratených oviec, tak navštívim svoje ovce a
vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zahnané v oblačný a hmlistý deň. 13 Vyvediem
ich spomedzi národov, pozbieram ich z krajín, privediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť
po vrchoch Izraela, pri potôčkoch a všetkých bydliskách krajiny. 14 Po najhojnejších pastvách
ich budem pásť, na vrchoch izraelského pohoria budú ich nivy, tam budú košiariť na výbornom
trávniku. Budú sa pásť na záživnej paši, po vrchoch Izraela. 15 Sám budem pásť svoje ovce a
sám ich dám do košiara, hovorí Pán, Boh. 16 Stratené vyhľadám, odohnané zavrátim,
poranené obviažem, nemocné posilním, vykŕmené a nemocné ochránim a budem ich pásť
svedomito.

17 Vy však, ovečky moje! Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja súdim medzi ovcou a ovcou, medzi
baranmi a capmi. 18 Málo vám je, že ste vypásli najlepšiu pašu a zvyšok svojej paše šliapete
nohami? Že ste pili čistučkú vodu a ostatok mútite nohami? 19 Takže moje ovce mali spásať, čo
ste pošliapali nohami, a mali piť, čo ste zamútili nohami? 20 Preto k vám takto hovorí Pán,
Jahve: Hľa, ja sám súdim medzi ovcou tučnou a ovcou chudou. 21 Pretože ste všetky slabé
bokmi a plecami odtískali a klali rohami, až kým ste ich nevyhnali von, 22 nuž ochránim svoje
ovce, že nebudú viac napospas a rozsúdim medzi ovcou a ovcou.

Dobrý pastier - 23 I postavím nad ne jedného pastiera, ktorý ich bude pásť: svojho sluhu,
Dávida; on ich bude pásť, on im bude pastierom. 24 Ja, Pán im budem Bohom a môj sluha
Dávid bude medzi nimi kniežaťom; ja, Pán to hovorím. 25 Uzavriem s nimi zmluvu pokoja a
odstránim zo zeme divú zver, takže budú v bezpečí bývať na púšti, i v horách môžu spávať. 26
Urobím ich a okolie svojho pahorku požehnaním, v príhodnom čase spustím dážď, bude to
požehnaný lejak. 27 Poľné stromy budú rodiť svoje ovocia a zem vydá svoju úrodu; na svojej
pôde budú v bezpečí. A zvedia, že ja som Pán, keď dolámem ihlice ich jarma a vyslobodím ich
z rúk tých, čo ich zotročovali. 28 Nebudú už viac korisťou národov ani ich nebude žrať zver
zeme, budú bývať v bezpečí, nik ich neodstraší. 29 Vzbudím im slávnu sadenicu a nebude v
krajine nik, koho by sužoval hlad, a nebudú znášať potupovanie národov. 30 Budú vedieť, že ja,
Pán, ich Boh som s nimi, oni však, Izraelov dom, sú mojím ľudom, hovorí Pán, Jahve. 31 Vy
však, moje stádo, ovce mojej paše, ste ľudia a ja som váš Boh,“ hovorí Pán, Jahve.
(Ez 34)
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24 Môj sluha Dávid bude nad nimi kráľom a všetci budú mať jedného pastiera; budú kráčať
podľa mojich výrokov, budú zachovávať moje nariadenia a budú ich prevádzať. 25 Budú bývať v
krajine, ktorú som dal ich sluhovi Jakubovi, v ktorej bývali vaši otcovia. V nej budú bývať oni, ich
deti a ich detné deti naveky a môj sluha Dávid im bude kniežaťom naveky. 26 Potom s nimi
uzavriem zmluvu pokoja; bude to s nimi zmluva večná, dám sa im rozmnožiť a svoju svätyňu
umiestim uprostred nich. 27 Môj príbytok bude nad nimi a budem ich Bohom, oni však budú
mojím ľudom. 28 Vtedy budú vedieť, národy, že ja som Pán, ktorý posväcuje Izrael, keď bude
moja svätyňa uprostred nich naveky.“ (Ez 37)

15 I riekol mi Pán: „Ešte raz si vezmi výstroj, a to hlúpeho pastiera! 16 Lebo, hľa, ja vzbudím v
krajine pastiera: čo hynie, o to sa neobzrie, čo sa stratilo, hľadať nebude, čo je zlomené, hojiť
nebude, čo ešte stojí, kŕmiť nebude; z tučných bude jesť mäso a pozráža im paprčky. 17 Beda
hlúpemu pastierovi,
ktorý opúšťa stádo; meč proti jeho ramenu a proti jeho oku pravému; jeho rameno úplne
vyschne, jeho pravé oko celkom vyhasne.“
(Zach 11)

Podobenstvo o dobrom pastierovi - 1 Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca
bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. 2 Kto vchádza bránou je pastier oviec. 3 Tomu
vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. 4 Keď ich
všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. 5 Za cudzím
nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ 6 Ježiš im to povedal takto obrazne, ale
oni nepochopili, čo im to chcel povedať. 7 Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím
vám: Ja som brána k ovciam: 8 Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich
nepočúvali. 9 Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a
nájde pastvu. 10 Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a
aby ho mali hojnejšie. 11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. 12
Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí
prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. 13 Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. 14 Ja
som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, 15 ako mňa pozná Otec a ja poznám
Otca. Aj svoj život položím za ovce. 16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie
musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. 17 Otec ma preto
miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. 18 Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od
seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“
(
Jn 10)

11 On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných
za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho
tela, 13 kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k
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miere plného Kristovho veku, 14 aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a
zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. 15 Ale
žime podľa pravdy v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. 16 Z neho
celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti
primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske. (Ef 4)
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