A huszonharmadik
zsoltár

Ezékiel 34, 12-17.

„Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely
napon ott áll elszéledt juhai
között; így tudakozódom
Átod, megáldja Ő könnyes vetésed,
nyájam után, és kiszabadíJóságos őrző pásztorom az Isten,
tom őket minden helyről, a
Szükségem, gondom immár semmi
hova szétszóródtak a felsincsen:
hőnek s borúnak napján.
Dús rétjein, mezőin megpihentet,
És kihozom őket a népek
A nyugalom vizeihez terelget,
közül s egybegyűjtöm a
Lelkemet felüdíti szent nevében,
földekről, és beviszem őket
Mert az igazak ösvényére léptem.
az ő földjükre, és legeltetem őket Izráel hegyein, a
Még akkor se rémítene az árnyék,
mélységekben s a föld
Ha a halál borús völgyében járnék:
minden lakóhelyén.
Vessződ, botod védene, vigasztalna,
Rajtam gonosznak nem volna hatalma. Jó legelőn legeltetem őket,
és Izráel magasságos heAsztalt terítesz, hogy melléd leüljek,
gyein lészen akluk, ott
Ellenségeim láttára üdvözüljek.
feküsznek jó akolban, s
kövér legelőn legelnek
A homlokomat olajjal kened be,
Izráel hegyein.
És csordultig töltesz bort serlegembe.
Én magam legeltetem nyáKörülölel nagy jóságod, kegyelmed,
jamat, s én nyugosztom
Társa maradsz örökké életemnek.
Hosszú napok, évek támadnak, múlnak, meg őket, ezt mondja az Úr
Isten;
S én ott lakozom házában az Úrnak.
Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszaDávid zsoltára ford.: Bókay János
hozom, s a megtöröttet
kötözgetem, s a beteget
erősítem; és a kövéret s
erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik.
Ti pedig, én juhaim, így
szól az Úr Isten, íme én
ítéletet teszek juh és juh
között, a kosok és bakok
közt.”
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„És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is
adatott emberek között az
ég alatt más név,
mely által kellene nékünk
megtartatnunk.”
Zsoltárok 23, 1-6.
Dávid zsoltára. „Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál
árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól,
mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim
előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú
ideig.”

