
Výklad textu Ez 34,11-16  

 
Text nás uvádí do doby Babylonského zajetí. 
Hospodin sám se ujme svého stáda. Jeho první starostí bude shromáždit zase Izraelce rozptýlené v důsledku pohrom 
poslední doby. Lid se vrátí ze zajetí. Až se zajatci vrátí do své země, čeká je v ní šťastná budoucnost, neboť 
Hospodin se jich sám ujme. Podmínkou je, aby byli „jeho“ ovcemi, aby se jím nechali vést a slyšeli jeho hlas. Už teď 
hledá, co se ztratilo, a shromažďuje rozptýlené tím, že zajatým poslal Ezechiela. Prorokovo slovo také hojí a ošetřuje 
rány nemocných a malomyslných, aby se jejich hříchy nestaly nevyléčitelnými. Neduživými a nemocnými ovcemi, 
zaběhlými a polámanými myslí prorok různé vrstvý obyvatel, které potřebovaly ze strany vedoucích zvláštní ochrany a 
pomoci. 

Hospodin chce svůj lid vysvobodit z hrobu exilu, a umožnit mu nový život ve vlastní zemi. Tato naděje platí lidu jako 
celku i každému jednotlivci.  
Obraz pastýře a stáda se pokouší poukázat na bídnou situaci národa, zároveň však slibuje šťastnou budoucnost pod 

Boží ochranou a za Božího vedení. 

Tak praví Pán, Hospodin: Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. 
V hebrejštině znamená sloveso „ujmout se“ pečlivé zkoumání, sledování a sečítání stáda, ochotu hledat ztracené a 
rozptýlené. Takto je vyjádřena Boží starostlivost, která se zajímá výlučně o dobro stáda. 
 
Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím 
je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase. 
Ve starověkém Orientu bylo obvyklé užívat obrazu pastýře o Bohu. Obraz vychází ze zkušenosti kočovných národů, 
byl proto ve své době obecně srozumitelný. Pomocí tohoto obrazu slibuje Bůh, že bude uprostřed svého lidu, že se o 
něho bude starat a ujme se zejména zbloudilých. Zmínka o vysvobození z míst, kam se rozprchly, předpokládá situaci 
po zničení Jeruzaléma, kdy byla většina národa odvedena z vlasti do zajetí. Mlhavý a mračný čas je rovněž narážkou 
na zánik politicky svrchovaného Izraele a rozptýlení národa, který zůstal bez vůdců. 
 
Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich vlasti, budu je pást na izraelských horách, v údolích 
i na zemských lučinách. Povedu je na tučnou pastvu, budou přebývat na nejvyšších izraelských horách, odpočinou si 
tam v dobrém ovčinci, na izraelských horách budou požívat žírnou pastvu. 
V těchto verších se výslovně hovoří o návratu do vlasti. Jde o nové vyvedení ze zajetí, podobné vysvobození 
z Egypta. Bůh znovu přivede svůj lid do zaslíbené země. Odpočinek a dostatek potravy, darované Bohem, kontrastují 
s postavením bezprávných otroků v cizí zemi. 
Výsledkem Boží pastýřské péče bude spokojený a zabezpečený život. Slova – praví Pán, Hospodin –vyznačují, kde 
končí Boží zaslíbení spásy. 
 
Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu 
svědomitě. 
Sám Bůh se zastává práva, když představitelé Božího lidu v této oblasti zklamali. Obraz dobrého pastýře je vykreslen 
do podrobností – je tak průhledný, že ani dnes nevyžaduje vysvětlení. Nakonec se zdůrazňuje, že se Bůh postará o 
každého podle jeho situace, jako dobrý pastýř splní svůj úkol vést stádo se vším, co k tomu patří. Ujímá se především 
slabých, zraněných a zbloudilých, neboť vyžadují největší péči. 
Navzdory lidskému selhání pokračují však dějiny izraelského národa, neboť Bůh se stará o jeho budoucnost – sám je 

jeho budoucností. Vede vývoj událostí a vše obrací k dobrému: svůj lid shromáždí z rozptýlení a opět přivede do 

zaslíbené země. 

Prorokovu nadějeplnou zvěst můžeme vyjádřit slovy: poslední slovo nemá násilí a lidské selhání, ale prosadí se Boží 
zaslíbení, protože Boží věrnost je nezvratná. Jako dobrý pastýř se obrací k svému lidu, vzniká tak niterné 
společenství. Sám se stará, aby se každému dařilo dobře, aby dostal, co potřebuje ke zdařilému a šťastnému životu. 
Bůh se ujme zvláště chudých a slabých – a dopomůže jim k právu. Jako spravedlivý soudce odděluje dobré od zlých. 
Nikdo se nemusí obávat, že by přišel zkrátka, protože Božím měřítkem je milosrdenství a láska. 
Boží zaslíbení jsou trvale platná a uskutečňují se navzdory lidským chybám. Bůh je svrchovaný pastýř svého lidu, o 

který pečuje zvláště tehdy, když pomoci potřebuje. Na boha se lze spolehnout, stará se o záležitosti těch, kdo mu 

důvěřují a všechno od něho očekávají. 
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