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V dnešním Žalmu 23 slyšíme slova: „Hospodin je
můj pastýř“. V žalmistově vyznání je obsažena jistota, že
Hospodin ví o potřebách svého služebníka, který se smí k
Hospodinu obracet.
Pastýř, který své stádo opatruje, ošetřuje a chrání,
musí vyhledávat zejména dobré pastviny a pitnou vodu.
Žalmista vyznává, že jej Hospodin vede po správných
cestách, to jest po cestě spravedlnosti. Ke spravedlnosti
přirozeně patří dodržování Božího zákona, neboť jen
úsilím o zachovávání 10tera a plnění Boží vůle zůstává
člověk ve spojení s Hospodinem.
Boží cesty však nevedou jen po svěžích pastvinách.
Mohou vést také „roklí šeré smrti“, jak čteme ve 4tém
verši Žalmu 23 v ekumenickém překladu Bible. Proti
mocnému Hospodinu se však nemůže postavit ani smrt.
Pastýřské hole se používalo jako zbraně proti dravé
zvěři a pastýř jí pobízel stádo anebo pomáhal ovcím, které
zapadly do jámy apod. Podobně jako pastýř chrání
Hospodin své služebníky a pomáhá jim.
V závěrečných verších dnešního žalmu se obraz
Hospodina mění. Z Hospodina-pastýře se stává Hospodinhostitel a z žalmisty se stává vzácný host, jemuž jsou
prokazovány pocty. Jeho protivníci mohou jen zahanbeně
přihlížet, jak ten, kterého tupili, si sedá na čestné místo u
prostřeného stolu v Hospodinově domě.
A nyní si každý položme otázku.
Je mým pastýřem skutečně Hospodin nebo spíš mínění
okolí? Čemu naslouchám více? Hlasu Hospodina ve svém
svědomí nebo své pýše, lenosti a ctižádosti? Naslouchám
také někdy Božímu slovu v Písmu svatém nebo jen
rozhlasu, televizi, pomluvám? Jak často za den se
setkávám s Bohem v modlitbě? Setkávám se s ním také v
Písmu svatém? Kolikrát za měsíc? Hodlám o dovolené
věnovat nějaký den také četbě Písma? Aspoň 15 minut?
Pro křesťana by měl být pastýřem vždycky Hospodin.

2
A nejen to. Každý věřící by měl být dobrým pastýřem ve
svém okolí, aby svým příkladem, svými slovy a skutky
přiváděl k poznání Boží dobroty své bližní.

