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� Texty na tento týden – Neh 1–2 
 

� Základní verš 
„Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem n�kolik dní, postil jsem se p�ed Bohem 
nebes a modlil se k n�mu. �íkal jsem: ,Ach, Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachová-
váš smlouvu a jsi milosrdný k t�m, kdo t� milují a zachovávají tvá p�ikázání.‘“ (Neh 1:4.5) 
 

   V dob�, o které budeme hovo�it, se už do Judska vrátily dv� skupiny Izraelc�. Alespo� �áste�né se tak již 

naplnilo Boží zaslíbení dané izraelskému národu. 

   B�h si však na návrat p�ipravoval ješt� jednu skupinu lidí. Tato poslední skupina zajatc� m�la pomoci 

vy�ešit problém, který v Judsku vznikl. P�estože se první dv� skupiny vrátily s cílem obnovit Jeruzalém       

a poda�ilo se jim dokon�it �ást tohoto projektu, obnovu chrámu, vzhledem k rostoucímu odporu okolních 

národ� ostatní práce ustaly. Lidé z okolí necht�li, aby Izraelci budovali m�sto a jeho opevn�ní. Obávali se 

totiž, že by se Izraelci mohli stát mocným národem, jakým kdysi byli (Ezd 4,6–24). Návrat Izraelc� proto 

považovali za své ohrožení a snažili se ze všech sil zastavit jejich odhodlání pro obnovu Jeruzaléma. B�h 

však nepovolává sv�j lid proto, aby ho pak opustil uprost�ed realizace toho, k �emu je povolal. B�h si proto 

p�ipravil �lov�ka jménem Nehemjáš, který m�l uskute��ovat Boží v�li a napl�ovat Boží zám�ry. Práv� jeho 

usilování se budeme v�novat v této lekci. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Nehemjáš se dozvídá špatné zprávy 
- Nehemjášova modlitba 
- Nehemjášova rozmluva s králem 
- Vyslání Nehemjáše 
- Nehemjášova p�íprava 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 6. �íjna – Nehemjáš se dozvídá špatné zprávy 
Neh 1:1-4  „1P�íb�hy Nehemjáše, syna Chakaljášova. V m�síci kislevu dvacátého roku, když jsem byl na 
hrad� v Šúšanu, 2p�išel Chananí, jeden z mých bratr�, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, 
na ty zbylé, kte�í ušli zajetí, a na Jeruzalém. 3�ekli mi: „Ti zbylí, kte�í z�stali tam v té krajin� a nebyli 
zajati, jsou vystaveni veliké zlob� a potup�. Jeruzalémské hradby jsou pobo�eny a brány zni�eny ohn�m.“ 
4Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem n�kolik dní, postil jsem se p�ed Bohem nebes 
a modlil se k n�mu.“ 
Da 1:1.2  „1Ve t�etím roce kralování Jójakíma, krále judského, p�itáhl Nebúkadnesar, babylónský král, k Jeruzalému      
a oblehl jej. 2Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jójakíma a �ást nádob Božího domu. Nebúkadnesar 
je dopravil do zem� Šineáru, do domu svého božstva; nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha.“ 
Neh 7:2  „Pak jsem dal ohledn� Jeruzaléma p�íkaz svému bratru Chananímu a správci hradu Chananjášovi, který byl 
mužem v�rn�jším a bohabojn�jším než mnozí jiní .“ 
Ezd 4  „1Když Judovi a Benjamínovi protivníci uslyšeli, že synové p�esídlenc� budují chrám Hospodinu, Bohu Izraele, 
2dostavili se k Zerubábelovi a k p�edstavitel�m rod� s návrhem: „Budeme stav�t s vámi, nebo� se dotazujeme vašeho 
Boha stejn� jako vy. Ob�tujeme mu ode dn� asyrského krále Esarchadóna, který nás sem p�esídlil.“ 3Ale Zerubábel         
a Jéšua i ostatní p�edstavitelé izraelských rod� jim odpov�d�li: „Vy s námi nem�žete stav�t d�m našeho Boha. Hospodi-
nu, Bohu Izraele, budeme stav�t my sami, jak nám p�ikázal král Kýros, král perský!“ 4Lid zem� bral odvahu judskému 
lidu a pohr�žkami jej odrazoval od stavby. 5Podpláceli proti nim rádce, aby rušili jejich plány, po všechny dny perského 
krále Kýra až do kralování perského krále Dareia. 6I za kralování Xerxova, na za�átku jeho kralování, sepsali na obyva-
tele Judska a Jeruzaléma žalobu. 7Také za dn� Artaxerxa psali Bišlám, Mitredat a Tabel s ostatními svými druhy perské-
mu králi Artaxerxovi; list byl napsán aramejským písmem i jazykem. 8Kanclé� Rechúm a písa� Šimšaj napsali králi Arta-
xerxovi následující dopis proti Jeruzalému, 
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9totiž Rechúm, kanclé�, a Šimšaj, písa�, s ostatními svými druhy, soudcové, vládní zmocn�nci, správní a berní ú�edníci, 
lidé z Uruku, z Babylónu, Élamci z Šúšanu 10a ostatní národy, které veliký a slavný Asenapar zajal a p�esídlil do m�st 
sama�ských a do ostatního Zaeufratí. Nuže, 11toto je opis dopisu, který mu poslali: „Králi Artaxerxovi, tvoji otroci ze 
Zaeufratí. Nuže: 12Známo bu� králi, že židé, kte�í odešli od tebe, p�išli sem do Jeruzaléma a stav�jí toto odbojné a proti-
vící se m�sto. Cht�jí dokon�it hradby, už spojují základy. 13Nuže, známo bu� králi, bude-li toto m�sto vystav�no a jeho 
hradby dokon�eny, že už nebudou odvád�t dan�, dávky z úrod ani jiné poplatky, takže královská pokladna utrpí škodu. 
14Protože však my okoušíme dobrodiní paláce, nenáleží se, abychom p�ihlíželi, jak je král odírán; proto posíláme králi 
tuto zprávu. 15Nech� se hledá v knize zápis� tvých otc�. Nalezneš v knize zápis� a dozvíš se, že to m�sto je odbojné           
a p�sobilo škody král�m i kraj�m. Odedávna v n�m docházelo ke vzpourám. Proto bylo to m�sto zpustošeno. 
16Oznamujeme králi: Bude-li to m�sto vystav�no a jeho hradby dokon�eny, nez�stane ti v Zaeufratí žádný podíl!“ 17Král 
poslal výnos: „Rechúmovi, kanclé�i, a Šimšajovi, písa�i, i ostatním jejich druh�m, kte�í bydlí v Sama�í a v ostatním 
Zaeufratí: Pokoj! Nuže, 18list, který jste nám poslali, byl mi slovo za slovem p�e�ten. 19Vydal jsem rozkaz, aby se hledalo, 
a shledalo se, že to m�sto odedávna povstává proti král�m a že v n�m docházelo k odboji a ke vzpou�e. 20V Jeruzalém� 
byli i mocní králové a panovali nad celým Zaeufratím a vybírali dan�, dávky z úrod a jiné poplatky. 21Nuže, vydejte 
rozkaz, a� je zabrán�no t�m muž�m dostav�t m�sto, dokud nevydám p�íslušný rozkaz. 22Bu�te opatrní, nejednejte v této 
v�ci nedbale, aby nevznikla královskému dvoru veliká škoda!“ 23Jakmile Rechúm, písa� Šimšaj a jejich druhové p�e�etli 
opis listu krále Artaxerxa, rychle p�itáhli do Jeruzaléma k žid�m a zabránili jim ve stavb� násilím a mocí. 24Tak byla také 
zastavena práce na Božím dom� v Jeruzalém� a z�stala zastavena až do druhého roku kralování perského krále Dareia.“ 
 

PO 7. �íjna – Nehemjášova modlitba 
Neh 1:5-7  „5�íkal jsem: „Ach, Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu 
a jsi milosrdný k t�m, kdo t� milují a zachovávají tvá p�ikázání. 6Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a o�i tvé 
pohotové vid�t, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se p�ed tebou modlím ustavi�n� dnem       
i nocí za syny Izraele, tvoje služebníky. Vyznávám h�íchy syn� izraelských, kterých jsme se proti tob� 
dopustili; h�ešili jsme i já a d�m mého otce. 7Po�ínali jsme si v��i tob� hanebn�, nezachovávali jsme 
p�ikázání, �ády a práva, které jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi.“ 
Neh 1:8-11  „8Rozpome� se prosím na slovo, které jsi p�ikázal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Zpronev��íte-li se, já sám 
vás rozptýlím mezi národy. 9Když se však obrátíte ke mn� a budete má p�ikázání zachovávat a podle nich jednat, pak        
i kdyby n�kte�í z vás byli zahnáni až na okraj sv�ta, i odtamtud je shromáždím a p�ivedu na místo, které jsem vyvolil, aby 
tam p�ebývalo mé jméno.‘ 10Vždy� to jsou tvoji služebníci, tv�j lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. 
11Ach, Panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebník�, kte�í usilují žít 
v bázni tvého jména. A dop�ej dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování.“ Byl jsem totiž králov-
ským �íšníkem.“ 
Neh 1:8 �SP  „Pamatuj, prosím, na slovo, které jsi p�ikázal svému otroku Mojžíšovi: Jestliže se zpronev��íte, rozptýlím 
vás mezi národy.“ 
Neh 1:8 B21  „Vzpome� si prosím na slovo, jež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nev�rní, rozptýlím vás 
mezi národy.“ 
Da 9  „1V prvním roce vlády Darjaveše, syna Achašveróšova, který byl médského p�vodu a byl králem nad královstvím 
kaldejským, 2v tom prvním roce jeho kralování jsem já, Daniel, porozum�l z knih po�tu rok�, o nichž se stalo slovo Hos-
podinovo proroku Jeremjášovi; vyplní se, že Jeruzalém bude po sedmdesát let v troskách. 3Obrátil jsem se k Panovníku 
Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování v postu, žín�ném rouchu a popelu. 4Modlil jsem se k Hospo-
dinu, svému Bohu, a vyznával se mu slovy: „Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství 
v��i t�m, kte�í t� milují a dodržují tvá p�ikázání! 5Zh�ešili jsme a provinili se, jednali jsme svévoln�, bou�ili se a uchýlili 
od tvých p�ikázání a soud�. 6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kte�í mluvili ve tvém jménu našim král�m, 
našim velmož�m, našim otc�m a všemu lidu zem�. 7Na tvé stran�, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až 
do tohoto dne; je na každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, ve všech 
zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronev�ru, které se v��i tob� dopustili. 8Hospodine, na nás je zjevná hanba, 
na našich králích, na našich velmožích a na našich otcích, nebo� jsme proti tob� zh�ešili. 9Na Panovníku, našem Bohu, 
závisí slitování a odpušt�ní, nebo� jsme se bou�ili proti n�mu 10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, a ne�ídili 
se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. 
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11Celý Izrael p�estoupil tv�j zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlo�e�ení, jak je o tom 
psáno v zákon� Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tob� h�ešili. 12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil 
proti nám a proti našim soudc�m, kte�í nás soudili, že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo u�in�no pod celým 
nebem; tak bylo u�in�no v Jeruzalém�. 13Jak je psáno v zákon� Mojžíšov�, p�išlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme 
Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali prozírav� podle jeho pravdy. 
14Proto Hospodin bd�l nad tím zlem a uvedl je na nás, nebo� Hospodin, náš B�h, je spravedlivý ve všech svých �inech, 
které koná, ale my jsme ho neposlouchali. 15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi sv�j lid vyvedl z egyptské zem� pevnou 
rukou, a tak sis u�inil jméno, jaké máš až dodnes, zh�ešili jsme, byli jsme svévolní. 16Panovníku, nech� se, prosím, podle 
tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tv�j hn�v a tvé rozho��ení od tvého m�sta Jeruzaléma, tvé svaté hory, nebo� pro naše 
h�íchy a viny našich otc� je Jeruzalém a tv�j lid tupen všemi, kte�í jsou kolem nás. 17Nyní tedy, Bože náš, slyš modlitbu 
svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvá� nad svou zpustošenou svatyní, kv�li sob� , Panovníku. 
18Naklo�, m�j Bože, své ucho a slyš, otev�i své o�i a viz, jak jsme zpustošeni my i m�sto, které se nazývá tvým jménem. 
Vždy� ne pro své spravedlivé �iny ti p�edkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 
Panovníku, odpus�! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kv�li sob�, m�j Bože! Vždy� tvé m�sto i tv�j lid se nazývá 
tvým jménem.“ 20Ješt� jsem rozmlouval a modlil se, vyznával h�ích sv�j i h�ích Izraele, svého lidu, a p�edkládal Hospodi-
nu, svému Bohu, své prosby o smilování za svatou horu Boží, 21tedy ješt� jsem rozmlouval v modlitb�, když Gabriel, ten 
muž, kterého jsem prve vid�l ve vid�ní, sp�šn� p�ilétl a dotkl se m� v dob� ve�erního ob�tního daru. 22Pou�il m� , když se 
mnou mluvil. �ekl: „Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k pou�ení. 23Prve p�i tvých prosbách o smilování vyšlo 
slovo a já jsem p�išel, abych ti je oznámil, nebo� jsi vzácný Bohu . Pochop to slovo a rozum�j vid�ní. 24Sedmdesát týdn� 
let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému m�stu, než bude skoncováno s nev�rností, než budou zape�et�ny h�íchy, než 
dojde k zprošt�ní viny, k uvedení v��né spravedlnosti, k zape�et�ní vid�ní a proroctví, k pomazání svatyn� svatých. 25V�z 
a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdn�. Za 
šedesát dva týdny bude op�t vybudováno prostranství a p�íkop. Ale budou to svízelné doby. 26Po uplynutí šedesáti dvou 
týdn� bude pomazaný zahlazen a nebude již . M�sto a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který p�ijde. Sám skon�í          
v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. 27Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu            
a v polovin� toho týdne zastaví ob�tní hod i ob�� p�ídavnou. Hle, pustošitel na k�ídlech ohyzdné modly, než se naplní �as 
a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.““ 
 

ÚT 8. �íjna – Nehemjášova rozmluva s králem 
Neh 2:2-5  „2Tu mi král �ekl: „Pro� vypadáš tak ztrápen�? Vždy� nejsi nemocný! Bezpochyby se n��ím 
trápíš.“ Velmi jsem se ulekl 3a �ekl jsem králi: „A� žije král na v�ky! Jak bych nem�l vypadat ztrápen�, 
když m�sto, kde jsou hroby mých otc�, leží v troskách a jeho brány jsou zni�eny ohn�m!“ 4Král mi na to 
�ekl: „Co si tedy p�eješ?“ Pomodlil jsem se k Bohu nebes 5a odpov�d�l jsem králi: „Jestliže to král uzná 
za vhodné a jestliže tv�j služebník došel tvého zalíbení, propus� m� do Judska, kde jsou hroby mých otc�, 
abych m�sto znovu vystav�l.““ 
Neh 2:1.6-8  „1V m�síci nísanu dvacátého roku Artaxerxova kralování, když p�ed králem bylo víno, vzal jsem víno           
a podal je králi. Nikdy jsem p�ed ním nebýval ztrápený. … 6Král, vedle n�hož sed�la královna, se m� zeptal: „Jak dlouho 
potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš?“ Králi se zalíbilo m� propustit, jakmile jsem udal ur�itý �as. 7�ekl jsem králi: „Jestliže 
to král uzná za vhodné, nech� jsou mi dány doporu�ující listy pro místodržitele v Zaeufratí, aby mi poskytli doprovod, 
dokud nep�ijdu do Judska, 8a také list pro správce královských obor Asafa, aby mi dodal d�íví na trámy k branám hradu 
p�i dom� Božím , na m�stské hradby i na d�m, k n�muž se mám vydat.“ Král mi je dal, nebo� dobrotivá ruka mého Boha 
byla nade mnou.“ 
 

ST 9. �íjna – Vyslání Nehemjáše 
Neh 2:9.10  „9Když jsem p�išel k místodržitel�m v Zaeufratí, dal jsem jim královské doporu�ující listy. 
Král také se mnou poslal velitele vojska a jezdce. 10Jakmile to uslyšel Sanbalat Chorónský a Tóbijáš, ten 
amónský otrok, popadla je strašná zlost, že p�išel n�kdo, komu jde o dobro syn� Izraele.“ 
Neh 2:18.19  „18Sd�lil jsem jim, jak dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou, také i slova, jež mi �ekl král. Odpov�d�-
li: „Nuže, dejme se do stavby!“ I vzchopili se k dobrému dílu . 19Když o tom uslyšel Sanbalat Chorónský, Tóbijáš, ten 
amónský otrok, a Gešem Arabský, vysmívali se nám. S pohrdáním nám �íkali: „Do �eho se to pouštíte? Chcete se bou�it 
proti králi?““ 
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PÁ 11. �íjna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 52. kapitolu „Muž �inu a modlitby“ z knihy Od slávy k úpadku (PK 628–634; OSU 236–238). 
   „Když se Nehemjáš modlil, rostla jeho odvaha a víra. … Následn� se Nehemjáš rozhodl, že pokud se mu 

poda�í získat král�v souhlas a dostatek stavebního materiálu, pustí se do opravy jeruzalémských hradeb       

a posílí obranyschopnost Izraele. Potom se obrátil na Hospodina a prosil jej, aby mu pomohl získat král�v 

souhlas, který byl nezbytný pro spln�ní tohoto úkolu. Modlil se: ‚Dop�ej dnes zdaru svému služebníku a dej 

mu najít u onoho muže slitování.‘ (Neh 1,11) �ty�i m�síce Nehemjáš �ekal na vhodnou p�íležitost, kdy by 

mohl seznámit krále se svým požadavkem.“ (PK 629.630; OSU 236) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Co pro vás znamená, že v celé Bibli se opakovan� setkáváme s mnoha p�íklady lidí, kte�í byli povoláni 
Bohem, a sou�asn� (tém�� vždy) �elili velkému odporu a nep�átelství? Pokuste se v této souvislosti najít 
takové Boží posly, kte�í nemuseli �elit žádnému odporu. Co se z toho m�žete nau�it? 
 

2. Uvažujte o textu Neh 2,18. Co se z uvedené události m�žete nau�it o síle osobního sv�dectví a pozitivní 
reakci, kterou Nehemjáš získal od svých blízkých? 
 

3. Ezdráš ani Nehemjáš by v dané situaci ni�eho bez pomoci krále nedosáhli. Tito Boží užové konali dílo ve 
spolupráci s pohanskými politickými autoritami. Co se z toho m�žeme nau�it pro naši snahu konat Boží 
dílo? 
 

4. Uvažujte spolu znovu o textu Nehemjášovy modlitby (Neh 1,5–11). Co si z ní m�žete vzít pro posílení 
nebo prohloubení svého vztahu s Bohem? Co se z modlitby dozvídáte o pod�ízení, vyznání a odvolávání se 
na zaslíbení? 
 

5. Pro� je vytrvalost v duchovním život� (ale i v život� celkov�) d�ležitá? 
 

6. B�h povolal Nehemjáše, aby d�lal mimo�ádné dílo. Nehemjáš se však p�ed rozhovorem s králem modlil    
a postil. Pro� je plánování d�ležité i v souvislosti s našimi duchovními rozhodnutími a �iny? 
 

 
� 
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  JERRY  

Nehemjáš: jeho doba a poslání 

Pr�vodce studiem BIBLE IV.Q2019 - verše         

Nehemjáš: jeho doba a poslání Týden od 06.10. do 12.10. 

 

�T 10. �íjna – Nehemjášova p�íprava 
Neh 2:17-20  „17Te� jsem jim �ekl: „Sami vidíte, jak zle jsme postiženi. Jeruzalém je v troskách, jeho 
brány jsou zni�eny ohn�m. Poj�te a stav�jme jeruzalémské hradby. A nebudeme nadále v potup�.“ 
18Sd�lil jsem jim, jak dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou, také i slova, jež mi �ekl král. Odpov�d�-
li: „Nuže, dejme se do stavby!“ I vzchopili se k dobrému dílu .19Když o tom uslyšel Sanbalat Chorónský, 
Tóbijáš, ten amónský otrok, a Gešem Arabský, vysmívali se nám. S pohrdáním nám �íkali: „Do �eho se to 
pouštíte? Chcete se bou�it proti králi?“ 20Nato jsem jim odpov�d�l a �ekl: „Sám B�h nebes zp�sobí, že se 
nám to poda�í. My jsme jeho služebníci. Dali jsme se do stavby. Vy však nemáte žádný podíl ani právo ani 
památku v Jeruzalém�.““ 
Neh 2:11-16  „11Tak jsem p�išel do Jeruzaléma. Po t�ech dnech tamního pobytu 12jsem vstal v noci spolu s n�kolika muži, 
ale neoznámil jsem nikomu, co mi m�j B�h vložil do srdce, abych ud�lal pro Jeruzalém. Nem�l jsem s sebou žádné zví�e 
krom� toho, na n�mž jsem jel. 13Vyjel jsem v noci Údolní branou sm�rem k Dra�í studni a k Hnojné brán�. P�itom jsem si 
pozorn� všímal pobo�ených jeruzalémských hradeb a bran zni�ených ohn�m. 14Pak jsem pokra�oval k Studni�né brán�     
a ke královskému rybníku; zde však nebylo místo pro zví�e, aby se mnou prošlo. 15Ubíral jsem se tedy v noci vzh�ru 
úvalem a pozorn� jsem si všímal hradeb. Pak jsem se obrátil, vjel jsem Údolní branou a vrátil se zp�t. 16P�edstavenstvo 
nev�d�lo o tom, kde jsem chodil a co d�lám; dosud jsem totiž nic neoznámil Judejc�m, ani kn�žím ani šlecht� ani p�ed-
stavenstvu ani ostatním, kte�í pracovali na tom díle.“ 
Dt 7:9  „Poznej tedy, že Hospodin, tv�j B�h, je B�h, B�h v�rný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího poko-
lení t�m, kte�í ho milují a dbají na jeho p�ikázání.“ 
Ž 23  „1David�v. Hospodin je m�j pastý�, nebudu mít nedostatek. 2Dop�ává mi odpo�ívat na travnatých nivách, vodí m� 
na klidná místa u vod, 3naživu m� udržuje, stezkou spravedlnosti m� vede pro své jméno. 4I když p�jdu roklí šeré smrti, 
nebudu se bát ni�eho zlého, vždy� se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá h�l m� pot�šují. 5Prostíráš mi st�l p�ed zraky protivní-
k�, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. 6Ano, dobrota a milosrdenství provázet m� budou všemi dny mého 
žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších �as�.“ 
Nu 23:19  „B�h není �lov�k, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali �ekne, a neu�iní, promluví, a nedodrží?“ 
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